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Tempo

RIO — Tempo nublado
ainda sujeito a chuvas esparsas. Temperatura estável. Ventos variáveis
fracos a moderados com
possiveis rajadas. Máxima: 29.1 no Aterro do
Flamengo e mínima: 17.5
no Alto da Boa Vista.
O Salvamar informa que
o mar está meio agitado
com águas a 20° correndo
de Leste para Sul.
Temperaturas e mapas
na página 14.
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índice
Saturnino
abre vaga no Senado
para Alano. (Pág. 2)

Senado

k'-*>.

aprova Ornellas para
governar Brasília.
(Pág. 2)
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Eliseu
faz comício sem pedir
votos. (Pág. 3)

Estatais

oneraram o Estado do
Rio. (Pág. 5)

Comandante
da PM do DF é
denunciado.
(Pág. 7)

Jogo do Brasil
reduz horário de
servidores e de
bancos. (Pág. 8)

Pescadores
já podem sair em
procissão. (Pág. 8)

Astronauta
URSS põe um francês
em órbita. (Pág. 9)

Bignone
busca apoio dos
Partidos. (Pág. 12)
Policia
espanca rapaz e
200 cercam
destacamento.
(Pág. 14)
Chuva
mata 11 em Curitiba.
(Pág. 14)

Figueiredo
acha alto Imposto de
Renda na fonte.
(Pág. 15)
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Bolsa do Rio
Mercado opera em
baixa e cai 0,39fc no
fechamento. (Pág. 16)

Laing (E) e o reserva Nassar (D) ajudam o inconsolável Arzu,
e ovacionado
goleiro de Honduras, a deixar a Copa, chorando

Caso Copaige
CVM,multa 15
pessoas e duas
empresas em
Cr$ 106,3 milhões.
(Pág. 17)

Nagi Nahas
Compra 24 mil 500 m2
em área nobre de Sào
Paulo por US$ 30
milhões. (Pág. 18)

TV a cabo
Regulamentação
vai ao Planalto em
dois meses. (Pág. 20)

Informe
Econômico
(Pág. 22)
A edição de hoje é
composta de Noticiario (22 págs.), Esportes (10 págs.). Caderno Bi 12 págs.) e Ciassificados (10 págs.).
PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro/
Minas Gerais
Diasuten CrS 50,00
CrS 70,00
Domingos
São Paulo/Espirito Santo
Diosuteis CrS 60,00
Domingos CrS 70,00
RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
AL, PE
Diosuteis Cr$°0,00
Domingos CrS 90,00
DF, GO
Dias úteis
Domingos

Correção para
aluguel será de
| em agosto
Será de 89,03% o aumento dos
aluguéis cujos contratos vencem em agosto, de acordo com a
variação do índice de correção monetária em 12 meses. Os Ministros da Fazenda e do Planejamento fixaram a correção monetária de agosto em 6f'í, corrigindo o
valor nominal das ORTNs para
CrS 2 mil 94,99.
O Ministro da Fazenda, Emane
Galvêas. explicou a fixação de 6r"<
monetária de agospara a correção
to dizendo: "Se aumentou a infiação, aumenta a correção monetária." Ele confirmou que a infiação de junho será maior que 6rí.
"índice ruim, fora de nossas pre
"elevação
visões", causado pela
dos preços dos derivados de petróleo. trigo e pela cobrança da contribuição do Finsocial". (Página 15)

Cr$ 70.00
CrSSO.OO

Outros Estados
e Territórios
Diosuteis OS 100,00
Dommgos CrS 1 20.00
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COMUNICO — A quem ,nteressar aue se acha extraviado
os documentos de FELiPPO
JOSE CARlOS. carteira ao
16278 D.
CPF
CREA
0286911737/ 91 can. funcion.il
da TELERJ. can. identidade
1660029 IFP. cart. profissional
44505 Séne 173. documentos
cte automóvel Puma placa YV
3769. talões de cheauos BANEFU. CITIBANK. SUDAMER!S e REAL. caa habitação e
canao de cheque Verde Especai Tel. 263-7.129
VIRA LATA — Branco e amarefo. tam. mefl'0. boca inferior
cada, fugiu Barra Tijuea Praia
Quebra Mar Paao 15 mil
Te! 240-9326, 2d a 6a I ou Fl
do Cana', 7, Bd,ra Truca
ZAKIM CALCADOS LTDA. _
Av Prado Júnior. <I8 Lj 2
insc Est 81486190 Extraviou-se no d<a 22 06 82 nossos talões NF V Consumidor
n°s 5601 a 6100 Séne Dl.
abrangendo o período de 2 81
a maio-' 82

empregos

DOMÉSTICOS

Veja onde estão os
arraiais da cidade
O arraial da Quinta da Boa Vista,
desde sua inauguração, no dia 4. já recébéu 1 milhão de pessoas que passearam e se divertiram pelos seus 80 mil .
metros quadrados, onde o maior sucesso é a minicidade do interior. Mas há
também cinema, agencia de correios, estaçáo. trem e prefeitura e e distribuido um jornal. Para as crianças, existem
35 brinquedos. O roteiro dos arraiais da
cidade e as sugestões de roupas caipiras estão na página 5 do Caderno B,

Divirta-se
Os 49" e 50° Chevettcs Hatch. do
sorteio promovido pelo JORNAL DO
BRASIL e TV Bandeirantes, saíram ontem para Conceição de Maria Freitas da
Mota iRua das Laranjeiras. 102. apartamento 602i e José dos Santos iRua Santos Lima. 87. casa 4, São Cristóvão).

Preço: Cr$ 50,00

Brasil já faz i
Ocidentais já
começam a sair combustível dereator nuclear £
de Beirute
O Brasil conseguiu produzir, pela
primeira vez, com tecnologia própria,,
uma razoável quantidade de hexafluoreto de urânio (UF6), matéria-prima,
final para fabricação de combustível
atômico. O material foi processado pelo IPEN — Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares — de São Paulo, que já tem em estoque cerca de 50
quilos do produto.
De acordo com o superintendente
do IPEN, Hernani Lopes Amorim, o
programa em execução prevê a construção, até 1984, de uma usina-piloto capaz de produzir até 25 quilos
de hexafluoreto de urânio por hora.
Este elemento atômico foi alcançado a
partir de um protótipo, também pioneiro, destinado a produzir flúor, essencial para se chegar ao UF6. (Pág. 22)

Cerca de 6 mil ocidentais — a maior
parte americanos, ingleses, alemães e
gregos — começaram a abandonar Beirute, a Capital libanesa, que cada vez
mais tem o aspecto de uma cidade-fantasma, com a energia elétrica cortada
durante quase todo o dia, água só quatro horas a cada dois dias, alimentos
escassos nos poucos armazéns ainda
abertos e as mas desertas, relata o
correspondente William Waack.
Numa área de pouco mais de 50
km2, estão presas cerca de 500 mil
pessoas, entre elas 10 mil palestinos e
seus aliados, submetidas a ataques
constantes das forças invasoras israelenses. Os poucos hotéis que ainda funcionam estão repletos de famílias que
abandonaram suas casas na linha de
fogo e preferem a companhia de outros
refugiados.
As forças israelenses ocuparam, ontem, a estratégica cidade de Bhamdun,
na Rodovia Beirute—Damasco, após
um dia de intensos combates aéreos
e por terra com as tropas sírias.
Dois aviões Mig sírios foram derrubados sobre as montanhas a Leste
de Beirute, enquanto a Capital sofria
ataques da aviação e da marinha
israelenses.
A Organização para a Libertação
da Palestina deve abandonar Beirute,
estrutura da liderança
porque a atual
"está ultrapassada e acabapalestina
da", segundo afirmou o líder do Movimento Nacional (esquerdista, aliado da
OLP), Walid Jumblat. Em Israel, o Governo deixou transparecer que não pretende tomar Beirute, mas continuará
atacando a OLP até ela se render e
deixar a Capital libanesa. (Página 13)

CNBB atribui a
grupos sentença
contra padres
"Grupos

radicais, incomodados
com a ação pastoral da Igreja, encaminharam o processo de modo a
chegar a uma condenação. Temos
a convicção de que foi a ação pastoral da^Igreja que esteve em julgamento." A afirmação consta da nota oficial que a CNBB — Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
— distribuiu ontem sobre a condenação dos Padres franceses Aristides Camio e François Gouriou, e 13
posseiros, dia 22, em Belém.
¦A nota reafirma a inocência dos
padres, faz criticas à Lei de SeguNacional e considera a senrança "injusta
e digna de repúdio".
tença
Em São Geraldo do Araguaia, Pará, houve um ato público de apoio
aos posseiros condenados e foi lan"Igreja da Libertação". (Pácada a
gina 5 e editorial Águas Turvas)

Alemanha só
se classifica

Brasília/A.

Dorgivan

se ganhar hoje
Derwall estava ner-

O técnico Jupp
voso ontem: a Alemanha joga hoje contra a Áustria (às 12hl5min. com transmissão direta pela TV) e precisa ganhar para garantir a classificação. A
Áustria, mais tranqüila, só ficará de
fora da segunda fase se perder por, no
mínimo. 2 a 0. A Espanha, que joga às
16h, também com transmissão direta,
só não se classificará se for derrotada por uma diferença de dois gols
para a Irlanda. O Kuwait enfrenta a
Inglaterra com a quase impossível tarefa de vencer por 4 a 0. para garantir a
classificação.
Ontem, em dramática partida.
Honduras perdeu para a Iugoslávia por
1 a 0. gol de pênalti, no final. Os hóndurenhos saíram de campo chorando. A
França, praticamente classificada, empatou de 1 a 1 com a Tcheco-Eslováquia. em jogo que também teve um
final emocionante: os tchecos empataram aos 40 minutos do 2° tempo e. no
último minuto. Amòros. lateral francês,
salvou um gol em cima da linha. Mais
emoçào: a Argélia, que .precisava vencer de 4 a 0 para se classificar, chegou a
estar vencendo o Chile por 3 a 0. mas os
chilenos reagiram e fizeram dois gols.
No 18° dia em Sevilha, a Seleçào
Brasileira descansou e os jogadores
puderam, de fato. conhecer a cidade.
Serginho. em tratamento, está confiante na recuperação. Telè. analisahdo a hipótese de substituir o centroavante na primeira partida da segunda
fase. disse que vai observar o rendimento de Roberto, mas que tem as
opções de avançar Sócrates ou usar
Renato. Os argentinos também descansaram. Os italianos leram as manchetes de seus jornais, que chamam sua
"time de segunda-classe".
Seleçào de

Esportes
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Siqueira Campos (E) persegue Freitas Diniz (D) que foge com o
"pular
páginas"
bilhete em que Arbage pedia ao relator para

PDS comparece
"emendão 5?
e faz
ser aprovado

Governo exclui
artistas para ||
alterar Censura

O PDS conseguiu reunir 222 deputados
e 35 senadores para aprovar o projeto de
reforma constitucional do Governo — o
emendào — depois de dois dias de intensa
batalha de oratória, no Congresso Nacional,
em que a guerra das Falklands, a invasão
do Líbano, o menor abandonado e a vitória
do Brasil na Copa serviram de pretexto
para a tentativa de obstrução feita pela
Oposição.
Não houve dissidência no PDS, mas,
apesar da questão fechada, dois deputados
nào compareceram à votação: Cláudio Strasburger (RS), hospitalizado, e Telemaco Pompei (MG). O emendào elevou para dois terços o quorum para emendas à Constituição e alterou a composição do colégio eleitoral que elegerá o sucessor do Presidente Figueiredo. (Página 4)

O Presidente Figueiredo assinou
decreto alterando a composição do
Conselho Superior de Censura. Entre
'excluídos estão os representantes
os
do Instituto Nacional de Artes Cènicas. Embrafilme e dos produtores cinematográficos e artistas e técnicos em
diversões públicas. O decreto cria o
caráter sigiloso de reuniões e introduz
recurso ao Ministro da Justiça quando
as decisões não forem unânimes.
Entre as novas entidades incluídas no Conselho estão a Comissão
Nacional de Moral e Civismo, Escola
de Pais do Brasil e Associação dos
Usuários de Rádio e Televisão. A decisão do Governo foi tomada a 13 dias
do julgamento do filme Pra Frente
Brasil, de Roberto Faria, premiado no
Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul, este ano, e interditado
pela Divisão de Censura. (Página 3)
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AS EMPREGADAS — Precisa
se c muita pratica dormir em
O'eao, 'et e escrever l Arru
naõefa. 1 Cozinheira 20 mi
* INPS * 13°. cada T-aiar c
re< Av Eciiácio Pessoa. 160
Ap 1101 ewi Prudente Monas T 259-0556

AGENCIA TIA BETH — O:
dabás, coz. copetras e acmestiças em gerai c garantia
1 ano e refs Taxa única 8 000
T H59-Í71 1

AG. MERCÚRIO
256-3405 e 235-3667
Domésticas e diaristas
Av. Copa, 534/ 301.

A COZINHEIRA — P lodo sev ço CrS 18 000 fo'çja 15 10
22b- A AGENCIA RIACHUELO
Qias Laranjeiras Tel
— Que ha 48 anos serve
94 ia
o
RJ.
Oferece
cop.,
ARRUMADEIRA PRECISO arms., t. serv., babas e
fle's 1 ano. fo'aafle ifee*"" 15
l\=S
rr„!
diar.
17
T:
231-3191,
das Sí'3'tf>
224lei 256-1861 talarc D lu<s»
7485.

ACERTE AQUELA
EMPREGADA, BABA,
ETC — Seleção p' psicólogos técnicas psicologicas e comprov
de ref. GABINETE DE
PSICOLOGIA. Conhe-'
ça auem entra em sua
casa — 255-8802.
236-3340 e 257-9784

AGENCIA SIMPATICA — 240-2801, 2403401 e 253-0944. Oferece domesticas selecionadas. Mensalistas
ou Dianstas. Deixe p
o da SIMPÁTICA o s
problema doméstico.
Rua Evansto da Veiga.
35 S 1413

A UNIÃO ADVENTISTA — Oferece domesticas respons. a refer.
idôneas, babás práticas e enfermeiras,
acomp., coz., chofer,
caseiro Garantimos ficarem 6 meses. 2553948,

A APTA — Psicólogos
selecionam pessoal
doméstico qualificado
com referências seguras (fixos ou têmporarios). Prazo de adaptação: 6 meses. Ataulfo
de Paiva. 1174' 2 —
239-3195e 239-8597

AG. NOVAK VOCÊ PODE
CONFIAR — 236-4719 237-5533 - 255-8767. Domestiças efetivas e diaristas.
AGENCIA EMP. CRISELA —
regSO M;S0 Trabalho. 5 000
d,entes atend OI babás, coz
í fogão, trfv . cop.. afrumad. e
doméstica, (n e ass. nem
gab) E legaYz.Tx. única 8 000
ano e reis — 390-8940 c
350-5173

ATENÇÃO — As donas de casa. Antes de
ligar p' agencias ou similares peça inf. no
Club Doméstico elogiado no prog. Tv mulher como a melhor
opção p': as donas de
casa PBX 262-3212.

AGENCIA MINEIRA —
Tem domésticas responsaveis com refer.
idôneas, babás, cozinh.
enfermeira»
acomp.
chofer caseiros etc. Garantimos ficarem 6 mrses em contrato. T.:
256-9526 — 236-1891.
EMPREGADA — Responsável
cem referencia para iodo serv ,o Senho- sô T 287^1150
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POLÍTICA

sexta-feira, 25/6/82

Coluna do Castello

Viagem por
dentro do "pacotão"
Brasília — Se o pacotão do Governo
ontem em votação no Congresso não afeta em
substância o princípio da aprovação de projetos do Executivo por decurso de prazo nem por
isso a Oposição deve desesperar de uma reversão de expectativas. Se a Oposição ganhar a
eleição de novembro, fazendo a maioria da
Câmara, o decurso do prazo passa a ser para o
Governo um instrumento inútil. Ele só funciona quando o sistema dominante detém o controle das Casas legislativas. Sem esse controle,
todos os projetos serão votados e a maioria
oposicionista poderá derrotá-los. Assim também os decretos-leis que devem ser submetidos
ao Poder Legislativo poderão perder sua eficácia se rejeitados pelas Câmaras.
Curioso não ter ocorrido essa observação
ao PMDB e aos seus prováveis aliados na
próxima legislatura. O PDS espera continuar
com a maior bancada mas já sem a maioria
absoluta da Câmara, logo sem condições de
dar cobertura ao Govemo quando este pretender impor aprovação de projetos de lei por
decurso de prazo. Muito justamente os oposicionistas pleiteiam como prerrogativa a ser
devolvida ao Congresso o direito de votar os
projetos que lhe são encaminhados. Se o
Governo não cede, enquanto dispõe da maioria, a situação pode se modificar, senão por
vontade do Governo pelo menos por vontade
do eleitorado.
Nas concessões feitas pelo Planalto para
melhorar as perspectivas de tramitação da
emenda constitucional no Congresso algumas
são importantes, outras envolvem riscos para o
Poder Legislativo. O retorno da inviolabilidade parlamentar, essencial, que sofre apenas
uma restrição — no caso de crimes contra a
honra — é plenamente satisfatória a menos
que uma lei defina de maneira descabida o que
é crime contra a honra. O instituto da imunidade foi aperfeiçoado. Os processos de parlamentares denunciados pela prática de crimes
não depende de licença prévia das Casas a que
pertençam. Essas Casas, no entanto, por iniciativa das respectivas Mesas, poderão sustar o
andamento do processo desde que o considere
descabido. Isso mantém o controle de processos contra parlamentares evitando ao mesmo
tempo o abuso tradicional de autores de crimes
comuns fugirem à justiça protegidos pela imunidade pessoal dos deputados e senadores. A
imunidade é transferida à Câmara e não pertence mais ao seu membro.
Os demais dispositivos que agora se suprimem ou se alteram foram enxertados na Constituição pela Emenda n° 1, da Junta Militar, na
maioria como punição a deputados e senadores
por abusos cometidos e por práticas indecorosas que ocorreram no período anterior a 1964,
embora algumas como cerceamento do poder
de investigação do Congresso. Nesse último
caso está, por exemplo, a proibição de se
deslocarem da Capital as Comissões Parlamentares de Inquérito, que não dispunham mais de
verbas para realizar suas inspeções e investigações, e está também a limitação de pedidos de
informação ao Executivo somente aos temas
relacionados com matéria em votação no Congresso.
Tais medidas, de caráter regimental e não
constitucional, por isso mesmo insólitas no
contexto de uma Carta Magna, corresponderam, algumas delas, a realidades que parecia
necessário remover. Como se sabe, nossos
legisladores se transformaram em eméritos
turistas, revesando-se em viagens pelos quatro
cantos do mundo à procura de subsídios para
exercer o mandato, geralmente financiados
n° 1
pela Casa a que pertenciam. A Emenda
condicionou a viagem à autorização do Poder
Executivo e da Câmara legislativa. Com isso
cerceou-se um abuso, embora de maneira
desrespeitosa para com o Poder Legislativo, o
de maneiqual, aliás, não se comportará antes
ra a merecer o acato devido à sua representatividade. O Ministro Bilac Pinto, quando foi
Presidente da Câmara, impôs reforma regimental pela qual a Casa não daria ajuda de
custas para viagens de deputados convidados
pelas embaixadas mas somente àqueles que
viajassem em missão da própria Casa.
O Governo levantou também a restrição
ao número de sessões extraordinárias remuneradas com jeton. A Emenda n° 1 restringiu-as a
oito. Agora poderão ser tantas quantos deputados e senadores quiserem. O risco, como no
caso das viagens, é o excesso. É que voltem a
se convocar sessões extraordinárias apenas
na
para enriquecer o subsídio e precisamente
se
um
móvel
que
privilégio
por
que,
parte
auto-atribuiu o Congresso, escapa à incidência
do Imposto de Renda. As liberalidades restabelecidas envolvem problemas éticos a que
nem sempre o Congresso esteve fiel no passado. Da parte do Governo há uma certa malícia
nesta hora em negar aos congressistas algumas
exataprerrogativas e ao devolver outras, que
do
Poder
o
em
mente põem
prestígio
prova
Legislativo.
Com relação à incoincidência de mandatos, o princípio é correto, sendo a coincidência
um expediente aberrante adotado pelo pacote
de abrii. Apenas a incoincidência podia ser
dos próximos mandapromovida pela redução
anos e não por sua
três
a
tos de prefeitos
extensão por seis anos. De qualquer forma
é politicamente
para os atuais governadores
eleger
vão
eles
prefeitos que
útil a medida pois
em princípio lhes serão feéis por um período
tão longo.

Carlos Castello Branco
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Ornellas diz a senadores
que vai dar prioridade
às cidades-satélites

XBCA
<OPULAR
\RASILERA

Brasília — Sabatinado ontem na comissão do
Distrito Federal do Senado, onde chegou atrasado, o
Coronel José Ornellas de Sousa Filho, indicado pelo
Presidente João Figueiredo para substituir o Coronel
Aimé Lamaison no Governo do Distrito Federal,
anunciou que manterá a prioridade para as cidades
satélites e se dedicará sobretudo à educação e saúde.

CAYMMI

Passe na banca mais próxima
e leve este show para casa.

Prometeu ao Senador Gastão Muller (PMDB-MT)
participar de uma campanha para que Brasília possa
assumir o completo papel de Capital do país, mas não
podia, como sugeriu o parlamentar, forçar a transferência total de órgãos como a Petrobrás, BNH e
BNDES — que ainda estão no Rio de Janeiro —
porque isso seria da alçada do Govemo federal.

SHOW

"vnK|l

AÚStCA

m I I Jm^BPPULAR
fmfiK&ASLBRA

Passe na banca mais próxima
e leve este show para casa.

Hoje a partir dl©
meioduavai mudar
a temperatura,
Pode esfriar,
pode esquentar.

O Presidente do Senado,
Jarbas Passarinho, falou
na condição de amigo intimo, companheiro do Colegio Militar de Ornellas,
que foi seu assessor quando esteve como Ministro
da Educação no Governo
do Ex-Presidente Mediei.
Manifestou a certeza de
que o indicado de Figueiredo, pelo seu passado, faça uma boa administração
em Brasília. Este, por sua
vez, prometeu trazer para
o Governo sua experiência
de oito anos na Telebrás,
onde é atualmente vicepresidente.
A indicação do seu nome
foi aprovada por unanimldade pela comissão do Distrito Federal, com a presença de 10 senadores. Fiçou de ser submetida ao

Vai ficar frio nas entradas, saladas e sobremesas.
E quente nos churrascos, com carnes de.todas as
variedades. Mas em qualquer temperatura, é
sempre uma delícia almoçar e jantar no Casarão,
no Rio-Sheraton Hotel. A única churrascaria
junto do mar, das piscinas e das quadras de tênis.
A garagem (grátis) tem 400 vagas cobertas, pro
seu carro não virar churrasco no sol. E tudo isso
custa só CrS 1.850,00 por pessoa. O Casarão fica
aberto até meia- noite. Inclua no seu cardápio, ou
melhor, na sua agenda.
a rnwftnAn
V.—
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Rio-Sheraton Hotel
Tão bom quanto a garota de Ipanema, no fim do Leblon.
Av. Niemeyer, 121.
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Companhia
Energética de
São Paulo

Companhia Aberta CGC 60.933603/0001 18

Aviso aos Acionistas
Pagamento de dividendo às ações
preferenciais e às ordinárias
Comunicamos aos Senhores Acionistas que estaremos
iniciando o pagamento de dividendo às ações preferenciais e às
ordinárias relativo ao 2? semestre de'1981. da forma abaixo,
conforme' deliberação da Assembléia Geral Ordinária, realçada
em 30.04.82.
1. Inicio: 28.06.82
2. Cupom: n° 33 ¦ ações preferenciais
n.° 25 ¦ ações ordinárias
3. Valor: CrS 0,0755 às preferenciais
CrS 0,151 às ordinárias
4. Documentos exigidos:
4.1. Pessoa Física:
Cédula de Identidade e CIC
4.2. Pessoa Jurídica:
Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto
Social, bem como ata da Assembléia Geral que elegeu
a Diretoria em exercido, documentos estes que ficarão
retidos.
4.3. Representação:
Procuração, a qual ficará relida.
Nota: será dispensada a apresentação dos documentos
acima pelos acionistas ao portador que não desejarem
se identificar.
Imposto de renda:
O dividendo será tributado ou não na fonte, conforme
legislação em vigor.
As pessoas jurídicas beneficiárias da dispensa do desconto
do imposto de renda na fonte deverão apresentar, conforme
Instrução Normativa do SfíF n." 067. de 30.09.81,
documento declarando enquadrar se numa das situações
previstas no § t? do Artigo 2" do Dec-Lei 1790. de
09.06.80. com a redação dada pelo Artigo II do
Dec-Lei 1841, de 29. 12.80.
A partir de 27.10.82. o dividendo sofrerá automaticamente
desconto do imposto de renda na fonte.
O pagamento de dividendo sobre ações ao portador a partir
de 27.10.82 será feito na forma anonimato, sem direito,
portanto, à compensação na declaração do Imposto de
Renda.
Suspensão das operações:
De 28.06 a 12.07.82 inclusive, estarão suspensas
as operações de desdobramento, agrupamento, conversão
e transferência de ações.
. Negociação de ações nominativas:
Desde 03.05.82, as ações nominativas vêm sendo
negociadas ex-dividendo: o dividendo nominativo referente
às ações negociadas no período de 03.05.82 a 25 06 82.
reservado aos acionistas cedentes, será pago a partir de
28.06.82.
Atendimento:
1. Sala de Acionistas da CESP, em São Paulo, na Av. Paulista.
2086, no horário das 1230 às 16:00 horas
2. Todas as agências do Banco do Estado de São Paulo Si A
BANESPA.
Atenção:
O atendimento às Instituições Financeiras sediadas no
Município de São Paulo será feito, exclusivamente, pelo
j^SSfiJ.ri„
Setor de Titulos e Ações da CESP
il Diretoria.
Trabclhancío

ESPECIAL
DOMINGO
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plenário do Senado, em
sessão extraordinária, que
não pôde realizar-se ontem
por causa da votação do
projeto de reformas do Governo. Hoje, o Senado se
reunirá para aprovar a
mensagem do Presidente
da República nesse sentido, bem como empossar
Álamo Barcelos no lugar
do Senador Roberto Saturnino (PDT-RJ), que se
licenciará para cuidar de
sua campanha politica de
reeleição.
O Coronel José Ornellas
de Sousa Filho recusou-se
a falar, em seguida, fora da
comissão, sobre os projetos de eleição de Governador para o Distrito Federal: "Isso é um problema
político a ser resolvido pelos políticos". Ele quer debater seus planos de gover. no com os senadores.

EXPERIÊNCIA
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Lamaison cuidará do
Finsocial no BNDES
O ex-Governador do Distrito Federal, Coronel AU
mé Lamaison, vai ser nomeado na próxima semana, pelo Presidente da República, diretor da área sociai do BNDES, encarregada da aplicação do Fundo
de Investimento Social
(Finsocial), informou ontem o porta-voz do Palácio
do Planalto, Ministro Carlos Átilla.
Ontem, o Presidente Figueiredo assinou decreto
alterando os estatutos do
BNDES para permitir a
criação de três novas diretorias, uma responsável
pela captação de recursos
externos e a segunda pela
aplicação do Finsocial.
Fonte do banco ouvida à
noite não soube dizer qual
a função da terceira diretoria criada.
Segundo essa fonte, embora fosse esperada a nomeação do Coronel Lamaison para ocupar uma das
novas diretorias, foi grande a surpresa com a indicação do ex-Governador de
Brasília para ocupar a di-

retoria de encarregada de
acompanhar a aplicação
do Finsocial.
De acordo com o decreto
presidencial, o BNDES
passa a ter oito diretorias e
pelo menos três dos diretores só poderão ser nomeados se tiverem exercido
antes funções de relevo na
administração da empresa. A nomeação do presidente do BNDES será feita
por prazo indeterminado e
a dos diretores, sem designação especial, obedecerá
ao regime de mandato com
duração de três anos, admitindo-se a prorrogação
por mais um período.
Também ontem ò presidente da Telebrás, General José Antônio de Alencastro e Silva, indicou ao
Ministro das Comunicações o nome do diretor de
Recursos Humanos da empresa, Osvaldo Inácio Domingues, para o cargo de
vice-presidente da Telebrás, em substituição ao
Coronel José Ornellas de
Souza Filho, indicado para
Governador do Distrito
Federal.

WZjÊÊ) I ^J ^^ rj| Vinculado à Secretaria de Planejamento
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(Tomadas de Preços)
O Chefe do Departamento de Material torna público,
na Av
que fará realizar as Licitações abaixo indicadas
Franklin Roosevelt, 146-8° andar — sala 802, Rio de
Janeiro. Os exemplares dos respectivos Editais e demais
informações poderão ser obtidas na Av. Franklin Roosevelt,
166-7° andar — sala 709. no horário de 14.00 às 17.30
horas, nos dias úteis
0BJET0

H0RA

DATA

Aquisição de compressores e motores de ventilador. para aparelhos de ar
condicionado 10:00
36-82 Aquisição de material eletricô
10:00
^ f0rmUlar'0S
37/82
10:00
Suo"

, 35/82

07,07/82
09/07/82
13,07,82

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1982
Departamento de Material
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Alano, 50 anos, é professor universitário

Alano assume lugar de
Saturnino e vai lutar
fluminense
pelo Norte
—
vez, nesses 30 anos,.o

Pela primeira
Brasüia
Norte fluminense terá representante no Senado Federal. Toma posse hoje — às 14h30min — o campista
Alano Barcelos, suplente do Senador Roberto Saturnino (PDT-RJ), que se licenciou para cuidar melhor de
sua reeleição.
Parecendo mais mineiro do que fluminense, pelo
"um
seu jeito manso de falar, Alano Barcelos, 50 anos,
—
de
do
classificação
na
professor
barítono"
brilhante
Canto Emane Cordeiro — e professor universitário, se
confessa "entusiasmado" com as novas funções que
ele
desempenhará a partir de hoje. Desde
"mas quarta-feira
isso ainda náo
aguarda em Brasília a sua posse,
foi possível por causa da votação desse pacote".

Um intelectual
O novo Senador foi um dos fundadores do PMDB,
mas, como o titular do seu mandato — Roberto Saturnino — não aceitou a incorporação e se mudou para o
PDT. Ele se define como um intelectual. Ensina Língua
e Literatura Portuguesa na Faculdade Federal e na
Cândido Mendes, em Campos, onde mora.
— Sou um homem tranqüilo. Náo tenho nada de
um ativista partidário, um articulador. Enfim, sou o
que poderia se dizer um ideólogo de centro-esquerda.
Acredito que o socialismo democrático é a forma mais
avançada de Governo. Posso dizer, ainda, que tenho
verdadeira intolerância pelos extremistas: de direita ou
de esquerda — disse Barcelos.

Perplexidade
O futuro senador embora se confesse entusiasmado
com a perspectiva de legislar, antes mesmo de assumir
o mandato, já sentiu a sua primeira frustração e perplexidade ao assistir ontem a discussão e votação da
emenda do Governo, que restabelece o quorum de dois
terços para aprovação de emendas e devolve algumas
prerrogativas dos parlamentares.
— Quarta-feira, as oposições fizeram o maior movimento contra a emenda. Criticaram o pacote, se exaltaram, fizeram um escarceu. Ontem, na hora da votação,
essas mesmas oposições, inclusive o meu PDT, abandonaram o plenário para não votar. Sinceramente, náo
entendi. Fiquei frustrado em ver como se perdem horas
preciosas aqui no Congresso. Nâo me senti bem com
isso e acho que tem alguma coisa errada nisso.—
confessa Barcelos.
surpresa
A notícia da licença do titular foi uma
"por substipara Barcelos e de certa forma o assustou
tuir à altura um senador da envergadura do Saturnino". Tão logo foi comunicado do fato, pelo próprio
Saturnino, tratou de arrumar-se.para a sua posse: tirou
ensina e cuidou de
licença das duas Faculdades onde
"para não chegar desredigir o seu primeiro discurso
prevenido".
"a
poluição do
O tema do seu discurso de posse será
Rio Paraíba", mas, conforme adiantou, na reabertura
dos trabalhos legislativos, em agosto, pretende dedicarse, fundamentalmente, aos temas educacionais. Sua
bandeira, nesses cinco meses que lhe restam, será a
melhoria do ensino brasileiro.

PDT envia Bocaiúva a
congresso nos EUA
O ex-Deputado Bocaiúva Cunha, 1° vice-presidente
nacional do PDT no Rio, embarcou, ontem, para bs
Estados Unidos. Vai participar, na Filadélfia, do Cóngresso Nacional do Partido Democrata, a convite de
seu presidente, Charles Manatt.
Bocaiúva participará do Congresso do Partido Democrata como observador. Ele considerou fundamental
internacional do PDT com outros
o relacionamento "para
Partidos políticos,
que abram canais de comunicações e troca de idéias entre nós e o exterior".

AMANHÀTEM MAIS
JORNAL DO BRASIL
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Brasília — A composição do Conselho Superior de Censura, prevista
no Artigo 16 da Lei 5 536, de 21 de
novembro de 1968, foi alterada ontem pelo Presidente Joáo Figueiredo, através de decreto, 13 dias antes
do julgamento, pelo colegiado, do
filme Pra Frente Brasil, de Roberto
Faria, premiado no Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul, este
ano, e interditado pela Divisão de
Censura.
O representante da Associação
Brasileira de Imprensa (ABI) no
feonselho, Pompeu de Souza, classiPresidente da
tScou o decreto do "ato
de violén^República como um
-Sia e arbitrariedade" e conclamou
*£s instituições jurídicas do país a
íaáâo aceitar "tão monstruosa subSpprsáò dos princípios mais elemen."jfares do Direito e da hierarquia das
A composição do Conselho —
*3eis".
'prevista
em lei — somente poderia
;?ser alterada mediante lei aprovada
sfcèíp Congresso Nacional — afirmou
l "Pompeu.

m

Alterações

De acordo com o decreto do Presidente da República deixam de
pertencer ao Conselho Superior de
Censura os representantes do Con-selho Federal de Cultura (Leandro
Tocantins), do Conselho Federal de
Educação (Heitor Gurgulino), do
Instituto Nacional de Artes Cênicas,
(Orlando Miranda), da Embrafilme
(Dario Correia), dos produtores cinematográficos (João Emílio Falcão),
da Academia Brasileira de Letras e
dos artistas e técnicos em espetácu'lps
de diversões pública, que não
"chegaram
a ser indicados.
'",
O decreto presidencial introduz,
!'no colegiado representantes das seguintes entidades: Ministério da
Educação e Cultura, Ministério Público Federal, Conselho Federal de
Entorpecentes, Comissão Nacional
de Moral e Civismo, Confissão Reli«.giosa de Expressão no País, Federação Nacional de Orientadores Educacionais, Escola de Pais do Brasil e
Associação de Usuários de Rádio e
Televisão. Posteriormente, estes órindicarão seus representantes.
- gãosAssim, farão parte do Conselho,
além dessas oito entidades, os representântes do Ministério da Justiça,
Euclides Mendonça, do Ministério
das Relações Exteriores, Jaime VilIa Lobos, do Ministério das Comunicações, Paulo Leoni Ramos, da Fundaçào Nacional do Bem-Estar do
Menor, Glaci Vieira, da Associação
Brasileira de Imprensa, Pompeu de
Souza, e dos Autores de Radiodifusào, Ricardo Cravo Albim, de filmes,
Geraldo Rocha, e teatrais, Daniel
Rocha, perfazendo um total de 16
entidades.
Inconstitucionalidade
Para escapar à argüição de in. çonstitucionalidade do ato do Presidente da República, o Palácio do
Planalto cometeu um erro proposiementa do decreto, segundo a
tal na"dispõe
sobre a estruturação e
qual
funcionamento do Conselho Supe¦ rior de Censura, a que se refere o

fi. mWM UUu&í£c%&4f

Artigo 15 da Lei n° 5.536, de 21 de
novembro de 1968". Na verdade, o
artigo que dispõe sobre a composio
çào do Conselho é o 16, enquanto
"Fica
Artigo 15 diz textualmente:
instituído o Conselho Superior de
Censura, órgão diretamente subordinado ao Ministério da Justiça".
Para a assinatura do decreto, o
Presidente da República avoca as
atribuições que lhe confere o Artigo
"Com81, item V, da Constituição:
Presidente
ao
pete privativamente
da República: dispor sobre a estruturaçâo, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal". O Artigo 15. da Lei 5.536/68,
diz que o CSC é um órgão diretamente subordinado ao Ministério da
Justiça, portanto, pertencente à administraçâo federal.
A razão da mudança
O decreto mantém norma anterior de sessões públicas mas cria o
caráter sigiloso de reuniões quando
a maioria dos membros assim decidir. Explicita ainda que das decisoes nào unânimes do Conselho caberá recurso para o Ministro da Justiça, no prazo de 15 dias, que decidirá em última instância sobre a liberação ou nào da obra em julgamento.
De acordo ainda com o decreto, o
recurso ao ministro poderá ser interposto tanto pelo chefe da Divisão de
Censura, "em defesa da decisão censória original, quanto pela parte que
tenha legitimo interesse na divulgação da obra censurada".
O conselheiro Pompeu de Souza
disse que o Governo pretende com
transformar o Conselho
essa medida
em um "simples órgão homologatório" das decisões de Divisão de Censura. Lembrou que, recentemente,
através de recurso interposto junto
ao Tribunal Federal de Recursos, o
filme francês La Femme e La Bette
obteve o certificado de exibição, depois de negado pelo Ministro da
Justiça.
Segundo ele, essa decisão do
TFR havia firmado jurisprudência
para tornar sem efeito os recursos
encaminhados pelo Conselho ao Ministro da Justiça, toda vez que a
decisão para liberação de uma obra
não fosse pela unanimidade dos votos. Como o Conselho é presidido
pelo chefe de gabinete do Ministro
Abi-Ackel, Euclides Mendonça, basta um voto seu, contrário a qualquer
deliberação, para que a decisão final
seja remetida ao Ministro da Justiça.
A partir da decisão do Tribunal,
toda obra teria que obter seu certificado de exibição, mesmo que a decisão fosse apenas por maioria de vopela unanimidade.
tos e não mais "excesso"
de liberaPara se evitar o
lismo, segundo Pompeu de Souza, o
Governo decidiu expurgar alguns
representantes mais esclarecidos
para introduzir representantes de
outras entidades, como Associação
de Usuários de Rádio e Televisão,
Escolas de Pais e de Confissões Religiosas.

Acordo
altera
pacote
— Os
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Partidos
Brasília
politicos cujos diretórios
municipais nào lançarem
candidatos a prefeito e vereador não mais terão anuladas as candidaturas em
todos os níveis, podendo a
Executiva Estadual indicar as chapas até 85 dias
antes da eleição, de acordo
com o entendimento a que
chegaram ontem as lideranças do PDS e dos Partidos de oposição.
Pelo acoirdo, os Partidos
poderão deixar de apresentar candidatos em até
5% dos municípios com
menos de 50 mil eleitores,
mesmo tendo diretórios e
filiados em número suficiente para a realização de
convenção. Ontem, o presidente do PMDB, Deputado Ulisses Guimarães,
concluiu os entendimentos
com o PDS, numa reunião
com os Senadores José
Lins (PDS-CE) e Humberto Lucena (PMDB-PB). e
com o Deputado Prisco
Viana (PDS-BA).
O entendimento acabou
com a dúvida a respeito da
interpretação da lei que regula as próximas eleições,
o qual estabelecia a impôssibilidade de apresentação
de candidatos em todos os
níveis — de governador a
vereador — pelos Partidos
que não lançassem candidatos em todos os municípios onde tivessem diretorios organizados. Outra faculdade é a de nomeação
pelo Partido de um delegado especial para registrar
candidatos nos casos em
que o diretório municipal
nâo o tenha feito. À Executiva Estadual caberá essa
nomeação.

Araulvo — 5/5/82 — Ari Gomes
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O Tribunal
Brasília
Federal de Recursos, ao
acolher, por unanimidade,
o voto do ministro Adhemar Raimundo, negou ontem o pedido de habeas
corpus em favor do presidente da União Nacional
dos Estudantes, o espanhol Francisco Javier Alfaya, ameaçado de expulsào do país por estar exercendo atividade política, o
que é proibido pelo artigo
107 do Estatuto dos Estrangeiros.
O habeas corpus pretendia, além da sustaçào do
processo de expulsão, instaurado por determinação
do ministro da Justiça, a
anulação da liberdade vigiada, que restringe o direito de ir e vir do estudante. O TFR entendeu, porém, que a liberdade vigiada é conseqüência do inquérito para apurar as atividades políticas de Alfaya
e promover sua expulsão.

Excluído queria ser ouvido
Orlando Miranda disse

ainda que
sempre se discutiu a ampliação dos
segmentos da sociedade representados no Conselho e nào a diminuição
"Há
das representações existentes.
onde
seminário
trés meses tivemos um
ouvimos o desejo de várias pessoas de
que outras facções da sociedade estivessem representadas. Faltava a representação da chamada opinião pública."
Tentando responder a sua própria
Orlando Miranda enumera
pergunta,
"os que ficaram", separando-os entre
entidades governamentais e de classe:
"Do Governo ficam o Itamarati. os
Ministérios da Justiça e Comunicações e a Funabem. Fora do Govemo
ficam a ABI e a ABERT."
Afirmando que "todo esse período
foi muito fértil para mim e enriqueceu
meu universo", Orlando Miranda acredita que a saída das sete entidades
"deverá deixar os que ficaram muito
chocados, porque os 13 se respeitavam
muito, devido às posições honestas
que todos nós assumimos".

Segundo o ministro
Adhemar Raimundo, nào
se pode configurar como
ilegal o procedimento policiai em inquérito para a
apuração de infração penal, pois a policia apenas
investiga o fato, cabendo a
decisão sobre a expulsão
ao próprio ministro da Justiça. Ele acrescentou que o
habeas corpus poderia ser
empregado se a autoridade, no curso do Inquérito,
extrapolando suas funções
e atribuições, atingisse ilegalmente o estado de liberdade do indivíduo. Mas,
como a lei dá ao ministro
da Justiça o poder de investigar as atividades dos
que agem contrariamente
à ordem, foi descaracterizado o chamado abuso de
poder.
Concluído na Superintendência Regional da Policia Federal, na Bahia, o
inquérito está sendo apreciado pelo Departamento
Federal de Justiça, cujo
parecer deverá orientar a
decisào a ser tomada
quanto à expulsão. Segundo a advogada do estudante, Ronilda Noblat, qualquer providência nesse
sentido feriria o recémcriado Instituto de Reu\ nião Familiar, previsto no
Estatuto dos Estrangeiros.
Ela argumentou que Alfaya, apesar de nascido na
Espanha, veio para o Brasil aos seis anos.

É o que decidiu ontem,'
por unanimidade, em sessão secreta, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A
decisão respondeu cônsulta feita pelo secretáriogeral do PDS, Deputado
Prisco Viana (BA), há duas
semanas. No último dia 17,
o Procurador-Geral da
Justiça Eleitoral, Inocèncio Mártires Coelho, havia
dado parecer favorável à
consulta do PDS. Ontem,
o relator da questão, Ministro Gueiros Leite, cujo
voto foi acompanhado pelos demais ministros, também se manifestou a favor.

Chico, Vandré e Dante

Morro do Ferro
É um compromisso do povo mineiro elegê-lo governador de Minas no
—
pleito de 15 de novembro de 1982
declarou Francelino Pereira, apontando
para Eliseu Resende. O Governador falou depois do ex-ministro e, somente no
final, com o braço em seu ombro, pediu
apoio ao candidato do PDS.
Uma hora depois, ao inaugurar mais
26 km, ligando Oliveira ao distrito de
. Morro do Ferro, sua terra natal, Eliseu
Resende fez um discurso para cerca de
falou
350 pessoas. Nos 14 minutos que"Eleito
não fugiu ã linha da promessa:
governador, farei de Minas um grande
canteiro de obras". Só que desta vez não
se esqueceu de pedir voto de seus conterràneos, previamente dados como certo pelo Prefeito de Oliveira, Efigênio dos
Santos.
— Vamos, oliveirenses, fazer com
que o filho de Oliveira assuma o Palácio
da Liberdade — pediu o ex-Miistro dos
Transportes.
Ao chegar em Morro do Ferro, onde

s

Brasília — As emissoras
de rádio e televisão brasilelras nào poderão mais
transmitir programas de
debates entre políticos
apenas de dois Partidos,
como o de Miro Teixeira
(PMDB) contra Sandra Cavalcanti (PTB) e o de Fran-,
co Montoro (PMDB) contra Reynaldo de Barros
(PDS), por exemplo. Estão
obrigadas, a partir de hoje,
se quiserem promover o'
debate, a convidar os candldatos de todos os Parti-,
dos para um mesmo programa.

foi assistir à missa pelas bodas de diamante de casamento de seus pais —
Maria Andrade Resende e Miguel Resende — Eliseu Resende foi recebido por
quase toda
cerca de 1 mil pessoas — "Eliseu,
Elipopulação — que gritavam:
seu. meu voto é seu". Em rápida entrevista aos jornalistas, o candidato do
PDS disse que ainda não procurou pelo
Senador Murilo Badaró, derrotado por
ele na convenção, para pedir o apoio de
seu bloco.
— Ainda nâo tenho data marcada
para procurar o Senador Badaró — afirmou Eliseu, que não admite a hipótese
de Murilo Badaró condicionar seu apoio
à retirada da sublegenda para senador,
o que eliminaria a presença na chapa do
Deputado Magalhães Pinto, da antiga
UDN, deixando sozinho o ViceGovernador Joào Marques de Vasconcelos, ex-pessedista.

Oliveira (MG) — O ex-Ministro Eli
seu Resende começou mal sua campanha eleitoral como candidato do PDS
ao Governo de Minas. Ontem, viajou
seis horas, percorreu 258km de rodovia
— para inaugurar dois trechos num total de 51km — fez dois discursos à beira
da estrada, sem muito público, e somente uma vez se lembrou de pedir votos ao
Divinopovo. No primeiro discurso, emGoverno
polis, o candidato oficial do com citateve que ouvir uma saudação
ções de Chico Buarque, Geraldo Vandré
e Dante.
Estamos aqui, um ano depois, para inaugurar a estrada da mentira —
declarou Eliseu Resende, ao ironizar os
oposicionistas que não acreditavam na
sua conclusão, em Divinópolis, a 120km
de Belo Horizonte, logo após inaugurar
26 km de estrada, ligando a BR-262 à
MG-050, onde o aguardavam cerca de
Repetiu seu slogan de cam250 pessoas. "Minas
será transformada
panha —
num grande canteiro de obras" — mas
se esqueceu de pedir apoio para se eleger sucessor do Governador Francelino
Pereira.

TFR nega
habeas
para —Alfaya

Orlando Miranda, um dos afastados do Conselho de Censura

Já o representante do Conselho Feí deral de Cultura, Leandro Tocantins.
S nào demonstrou surpresa ou preocude
y paçào por ter sido excluído, apesar "Se
'¦:¦ também nào ter sido comunicado:
o Governo fez. está feito e fez porque
:¦¦ pode fazer. O Governo sabe melhor do
f' que eu. Ele tem razões que desconheço. Sou um funcionário público federal
• que o Governo incumbiu de uma fun. ção por tempo indeterminado e, na
hora que resolveu extinguir tudo, acho
normal e tranqüilo."

a

TSE
regulamenta
debates

Eliseu se esquece de pedir
votos ao iniciar campanha

DECISÀO

"Quem fica então, meu Deus?"
com esta pergunta e surpreso, o representante do Instituto Nacional de Ar»tes Cênicas no Conselho Federal de
.Censura, Orlando Miranda, recebeu a
noticia de que não participará mais
:; das decisões do órgão. Orlando Miranda — que ficou três anos no Conselho e
ontem comemorava oito anos na dire¦' toria
do INACEN, antigo Serviço Nay cional de Teatro — afirmou que nada
vfoi comentado sobre o assunto e que
_"gostaria de ter sido ouvido".
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A inauguração da campanha de Eliseu Resende para as próximas eleições
foi marcada pelo seu esquecimento de
pedir votos — provável causa da derrota
de Magalhães Pinto na convenção, segundo alguns analistas que negam ao
hipótese de traição. Em Divinópolis,
Prefeito Fábio Botelho Notini foi representado pelo diretor da Faculdade de
Direito, Carlos Altivo, que saudou o
candidato do PDS dizendo que o povo
votar, porque foi à
saberá em quem
"o tempo passou
na janeépoca em que
Ia e só Carolina não viu".
Carlos Altivo garantiu ao exMinistro
que em Divinópolis se trabalha, "pois como diz a música de Geraldo
Vandré, quem sabe faz a hora e não
acontecer".
espera
"Entende o Governo federal que o
Partido deve-se recompor através do
tratamento adequado que deve ser dispensado à corrente que sustentou na
convenção a candidatura do Senador
Murilo Badaró", afirmou, ontem, em
entrevista coletiva, o Ministro Ibrahim
Abi-Ackel, que negou ter contribuído de
alguma forma para a derrota do Deputado Magalhães Pinto. A entrevista foi
em Belo Horizonte.

Os debates entre os candidatos de todos os Partidos organizados em cada
Estado só poderão ser realizados, contudo, até o dia
14 de setembro próximo,
segundo o TSE. É que a
partir daquele dia começará a propaganda gratuita
pelas rádios e televisões.

TELEBRAS
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
(Vinculada ao MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES)
CGC 00.336.701/0001-4

TARIFAS TELEFÔNICAS
A TELEBRAS ESCLARECE

Comércio do Estado
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Congresso aprova o
Brasília — Depois de dois dias de intensa batalha
de oratória, em que a guerra das Falklands, a invasão
do Líbano, o menor abandonado e a vitória do Brasil
no futebol serviram para que a Oposição tentasse
obstruir as duas sessões do Congresso Nacional, o
>PDS conseguiu aprovar ontem o emendão de reformas constitucionais, em duas votações. Votaram
"sim" todos os pedessistas que dela divergiam dentro
do Partido.
Na primeira votação, que durou exatamente 50
minutos (das 19h40m às 20h30m), votaram a favor do
emendão 222 deputados e 35 senadores do PDS.
Houve apenas dois votos contrários na Câmara—dos
Eles
» oposicionistas Edson Vidigal e Amadeu Geara. "para
' foram os únicos
que permaneceram no plenário
fiscalizar a votação", já que todos os deputados de
' Oposição abandonaram o recinto "para não se tornarem parceiros do autoritarismo e da legitimação do
' arbítrio",
como informou à Mesa ó Deputado Odacyr
"
Klein, líder do PMDB.

JORNAL DO BRASIL

~
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só com votos do PDS
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Constituição muda em
pontos importantes

Brasília — O emendão altera a Constituição em
alguns
pontos significativos, mas o principal, para o
',
Executivo, foi a elevação do quorum para aprovação
nova composição do»
*. de emendas à Constituição e o a sucesso
do Presidente
Colégio Eleitoral que elegerá
Figueiredo.
Os principais novos pontos aprovados ontem são
.os seguintes.
da
'. O Colégio Eleitoral que elege o Presidente
República é composto pelos membros do Congresso
Nacional, e mais seis delegados por Assembléia Le.gislativa, indicados pelo Partido majoritário;
. ,• As emendas constitucionais são aprovadas pelo
voto favorável de dois terços da Câmara e dois terços
do Senado:
As eleições de 1986 para a Câmara dos Deputados e
Assembléia Legislativas serão pelo sistema distrital
misto;
Os prazos de desincompatibilização são reduzidos.
Agora ficam entre quatro e seis meses:
Os prefeitos e vereadores eleitos em novembro têm
mandato de seis anos. As cidades de mais de um
milhão de habitantes tèm 33 vereadores, em vez de
21;
A eleição do Presidente da República será realizada no dia 15 de janeiro de 1985;
Os Partidos políticos nâo precisam cumprir as
exigências da Lei, de alcançarem 5% do eleitorado,
com 3% distribuídos em pelo menos nove Estados. As
exigências foram transferidas para 1986, quando os
atuais Partidos terão de cumprir estes percentuais
previstos na Constituição.
'

Bilhete gera disputa no plenário
—

Na sessão
Brasília
que terminou às 3 h da madrugada de ontem, o Deputado Jairo Magalhães
(PDS-MG) lia as 18 páginas
de seu relatório sobre o
emendão do Governo,
quando o Deputado Freitas
Diniz (PT-MA) arrebatou
da tribuna o bilhete que
havia sido enviado ao vice-

líder do PDS, Jorge Arbage
(PA), no qual recomendava
ao relator apressar a leitura
saltando algumas páginas.
O Deputado Siqueira
Campos (PDS-GO), que se
encontrava ao lado do orador, tentou impedir o gesto
do parlamentar do PT e
saiu correndo em sua perse-

guição, num autêntico corre-corre. Siqueira atracouse com Diniz mas não conseguiu evitar que o bilhete
fosse exibido aos jornalistas. Enquanto isto, na tribuna, Jairo Magalhães seguia as instruções do bilhelendo o seu parecer aoste,
"pinotes", como
afirmou
Jorge Arbage.
Brasilia—A. Dorgivan

Manobras

A Oposição prosseguiu durante todo o dia de
ontem com suas táticas de obstrução, tentando impe' dir, como
já fizera na véspera, a votação da matéria.
Seus deputados e senadores revezavam-se na tribu' na, discursando, inicialmente, no chamado pingaconsumir o maior tempo possível. O Depufogo
tado para
Milton Brandão (PDS-PI) sem querer ajudou a
discurso
a ganhar tempo com um longo"satisfação
' Oposição
relatando sua última viagem ao Piauí e a
! do povo com as vitórias do Brasil na Copa do
Mundo".
Ruy Codo (PMDB-SP) discorreu exaustivamente
"
sobre
problemática do menor abandonado. Cunha
Bueno a (PDS-SP)
denunciou a distribuição na entrada
'
do plenário de um panfleto denunciando Israel pela
invasão do Líbano. Logo no início da sessão matutijna, às 9h40min, foi pedida a primeira verificação dee
quorum, com chamada nominal dos deputados
senadores. Havia quorum e os trabalhos foram inicia...dos. A sessão foi suspensa às 13h40min sem que a
matéria tivesse pelo menos a sua votação encami..nhada.
'•'
.
Sob a Presidência do Senador Jarbas Passarinho,
ocorreram
Nela
15h.
às
a segunda sessão teve inicio
duas votações, antes que, às 19h40min, fosse realmente iniciada a votação da matéria em pauta. Primeira-mente, o Deputado Odacir Klein (PMDB-RS) apresentou requerimento solicitando o adiamento da
.discussão por 48 horas. Submetido à votação, o
requerimento foi derrubado pelo voto da Câmara,
nâo sendo mais submetido aos senadores. Outra
votação surgiu em seguida: o Deputado Djalma Bessa (PDS-BA) requereu preferência para o substitutivo
do Deputado Jairo Magalhães (PDS-MQ). O pedido
foi aprovado pela maioria dos deputados, sem chamada nominal, e por 34 senadores.
Até às 19h40min, quando o Senador Jarbas Pas;sarinho conseguiu iniciar a votação em primeiro
turno, todos os líderes da Oposição, além de vários
deputados e senadores que levantaram sucessivas
questões de ordem, tentaram prolongar ainda mais a
sessão. Finalmente, em 50 minutos, sem a presença
da Oposição, o emendão era aprovado. O líder dissidente Haroldo Sanford foi o último a votar. Votou sim
¦ e entregou uma declaração de voto ã mesa na qual
afirma que "o triunfo desta batalha coube, sem
dúvida alguma, à prepotência, mas a honra da luta
ficou com os que protestaram".
A questão fechada pelo PDS funcionou. Só três
'deputados
não compareceram: Cláudio Strassburger
(RS), que se encontra hospitalizado no Rio de Janeiío; Joaquim Guerra (PE), que a liderança do PDS,
depois da votação, admitiu não ter encontrado, e
-Telêmaco Pompei (MG), que prometera vir de Belo
"horizonte ontem à tarde mas só conseguiu alcançar a
¦segunda votação. O secretário-geral do PDS, Deputado Prisco Viana, informou que o Partido vai apurar
ausências antes de
rigorosamente as causas das
"É
"tomar
qualquer providência. — possível que tenham
ponderou.
justas razões para faltarem"
A votação em segundo turno (exigência das votações de emendas constitucionais — a segunda referenda a primeira) terminou às 21h45min com 223
votos a favor e um contra, isto na Câmara. No Senado
votaram 35 senadores, todos favoráveis. A essa altuo secretário-geral do PDS,
ra, dos fundos do plenário, "unidade
do PDS".
Prisco Viana, exaltava a
O Senador Jarbas Passarinho informou que o
emendão será promulgado no máximo até o próximo
dia 30.

Doentes ou feridos,
todos foram votar
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Corre-corre começou quando Campos inclinou-se para tentar reaver o bilhete de Diniz
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Lei Falcão promete £
a mesma movimentação.
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Brasília — Movimentação igual a dos últimos
dois dias no Congresso Nacional, com o comparecimento maciço da bancada do Governo na Câmara e
no Senado e grande parte das bancadas oposicionistas, para discutir e votar o emendão, somente deverá
ocorrer no próximo semestre, se o Palácio do Planaito permitir a reformulação da Lei Falcào.que regulamenta o acesso dos Partidos políticos aos meios de
comunicação.
Nos meios políticos — Legislativo e Executivo —
as posições diferem: enquanto deputados e senadores
clamam por um abrandamento total da Lei Falcão, o
como está,
Governo permanece indeciso entre deixar
"uma espécie
para ver como é que fica, ou promover
de maquilagem na legislação atual", como explicou o
ex-Governador de Pernambuco, Marco Antônio Maí$S5í>í____í
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e exibe o bilhete aos jornaüstas
Diniz desce da tribuna, tenta afastar Campos
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o bilhete de Arbarge
Campos, de costas, se atraca com Diniz e luta para recuperar

Prerrogativas
No bloco das prerrogativas devolvidas ao Parlamento. o emendão contemplou o Congresso nos sepontos:
'•guintes
O Congresso pode autoconvocar-se, pelo voto de
dois terços de senadores e deputados;
'• A inviolabilidade do mandato parlamentar se exclui apenas nos casos de crimes contra a honra.
Parlamentares só poderão ser processados pela Lei
de Segurança Nacional se o suposto crime for praticado fora da Tribuna parlamentar:
A Câmara passa a ter 479 deputados (atualmente
são 420). Nenhum Estado terá mais de 60 (atualmente
são 55). nem menos de oito (atualmente são seis)
deputados. Os Territórios passam a ter quatro deputados (atualmente sao dois);
O decurso de prazo foi atenuado: agora, se o
projeto de interesse do Executivo não for aprovado
em 45 dias, entrara em pauta preferencial nas cinco
sessões subsequentes, após o que. se não for deliberado. será considerado aprovado por decurso de prazo:
As sessões ordinárias da Câmara e do Senado não
sao limitadas:
O Executivo e obrigado a responder a qualquer
pedido de informação feito pelos parlamentares.
As Comissões Parlamentares de Inquérito podem
,viajar pelo país para aprofundar suas investigações;
Os parlamentares não precisam mais de autorizaçáo do Presidente da Republica para viajar ao exterior em missão diplomática ou cultural.
"Duas Conquistas"
Leia editorial

Brasília — Queixando-se de dores, deitado num
sofá no gabinete da liderança do PDS, com um altofalante ligado ao plenário para comparecer às votações que eram anunciadas, foi como o Senador Vicénte Vuolo (PDS-MT), recentemente operado do pülmão e ainda convalescendo de uma hepatite, participou ontem da votação do emendão, forçado pelo
Fechamento de Questão.
Outro Senador doente, José Guiomard (PDSAC), 74 anos, deixou de tomar um dos seus medicamentos para náo dormir em plenário. De muletas, o
Deputado Claudino Sales (PDS-CE), com o pé direito
quebrado, teve de comparecer porque não houve
sessão da Câmara, nos últimos dois dias, para emppssar o suplente, Januário Feitosa. O Deputado Nilson
Gibson (PDS-PE) compareceu de braço na tipóia, em
virtude de fratura.
Outros parlamentares com parentes doentes se
do
queixavam também da sorte. O próprio presidente
PDS, José Sarney, dizia-se preocupado com a filha
Rosane, hospitalizada no Rio de Janeiro. O Senador
Luís Cavalcante (PDS-AL) confessou-se constrangido
D Mariontiporque deixara de acompanhar a mulher,
na, que embarcara à tarde para se hospitalizar çm
São Paulo.
Do lado de fora do plenário, a gerência da cantina
que serve aos parlamentares calculava que nada
menos de 50 quilos de café em pó e 1 mil litros de água
mineral foram consumidos, desde quarta-feira passada, quando foi iniciada a prova de resistência para a
votação do projeto do Governo. O líder Cantídio
Sampaio foi poupado de maiores esforços, ficando o
vice-líder Hugo Mardinl na coordenação da mobilização. Cantídio se recuperava de intervenção cirúrgica
que sofreu nos Estados Unidos, para onde voltará
brevemente a fim de submeter-se a novos exameg.
Os debates iniciados quarta-feira pela manhã
foram interrompidos, à tarde, em virtude do jogo do
Brasil, mas entraram depois pela madrugada. Hugo
Mardlrú amanheceu ontem no Congresso telefonando
para todos os vice-lideres encarregados da mobilizaçào. A pedido do líder Cantídio Sampaio, o Presidênte João Figueiredo concordou em receber os Dep.utados Esperidião Amln e Victor Fontana, ambos do
PDS de Santa Catarina, em horários diferentes dos
marcados inicialmente para que ambos estivessem
em plenário durante as votações.
A Oposição aplicou todas as manobras de obstruçào para retardar o máximo a votação, fazendo com
que muitos parlamentares perdessem os primeiros
vôos da noite, de regresso aos seus Estados. O Senador Jutahy Magalhães (PDS-BA) deu um susto no
líder Nilo Coelho, nào comparecendo à votação de um
requerimento do PMDB, no final da tarde, pedindo o
adiamento da votação. Não fossem os dois doentes,
Vicente Vuolo e José Guiomard, o PDS não teria
conseguido o quorum de 34 senadores para rejeltar.o
-,
pedido e aprovar o emendão.
'•
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leitura
De volta à tribuna,Campos amassa o bilhete,enquanto Jairo.(E) continuava a

— Certamente nâo assistiremos ao desfile Qe
retratinhos, como em 1978. Mas, muito menos,.se
voltará ao tempo das eleições de 74, quando a teleylsão foi escancarada — previu o ex-Governador.
A informação de Marco Maciel coincide com a do
Antônio Carlos Magalhães,
Governador da Bahia,
"a Lei Falcão sofrerá mudanças,
que imagina que
mas na essência não mudará". Nâo esperem nada
multo liberalizante; e com o pensamento do Ministro
"prograda Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, que defende
monólogos,
de
invés
ao
mas movimentados, debates,
mas sem multo liberalismo".
Na verdade, as sugestões do PDS já se encontram
na mesa do Ministro Leitão de Abreu, elaboradas
Prisco
pelo secretário geral do Partido, o Deputado
Viana. No documento reservado, Partido propõe:
Propaganda gratuita 40 dias antes das eleições;
divisão do tempo dos programas de propaganda no
rádio e na televisão entre os Partidos e nâo entre os
candidatos já que seria impossível assegurar a todos
os candidatos a participação dos programas de propaganda gratuita. Os Partidos distribuirão o tempo
entre seus melhores candidatos; permissão para as
mensagens através de textos, jlngles e spots, tie
duração máxima de 60 segundos e inserção não
superior a cinco vezes por dia. Assim os candidatos
com melhor condições financeiras nào seriam beneficiados.
?Jj

Dissidência termina ¦
na hora da votação
Brasília — O Deputado Haroldo Sanford (PDSCE) desistiu, ontem à tarde, de impetrar mandado de
segurança contra o fechamento de questão, pelo
PDS. para votação do emendão. Mais uma vez,
cumpriu-se a tradição: as barulhentas e, às vezes, até
expressivas dissidências do Partido do Governo existem até o momento da votação; na hora H, os
votam
parlamentares, antes da Arena e hoje do PDS,
mesmo é com o Governo.
O Deputado Harold Sanford. um habitual disíjidente, lembra que em novembro de 1979, quandoao
Governo enviou ao Congresso mensagem extinguirdo a Arena e o PMDB. e a sublegenda para as eleiçots
municipais, os descontentes da Arena conseguiranva
façanha de derrubar o segundo item por cerca de 40
em seguida, o Presidente da Repúbli.a
votos Logo
vetou a "façanha": a sublegenda para prefeitos nào
permaneceu.
,""__._
Sanford lembra, ainda, que algumas alas do Parampla, geral'e
anistia
uma
tido do Governo queriam
irrestrita, tal qual defendiam os Partidos de Oposivotos.
çáo. Perderam; por ampla margemaladerenovadora
da
Acabou a era da proclamada
Arena, liderada pelos Deputados Joaquim Coutinho
(PE) Antônio Mariz (PB), Norton Macedo (PR).e
Santos Filho (PR); famosos no Congresso pela eloquència antes das votações, mas invariavelmente
do
ineficientes para atrapalhar projetos de interesseurfia
Governo. Mas o exemplo continua. Houve atélame;>
vitória bastante festejada e depois igualmente
tada' a derrubada da sublegenda para governador,
em novembro do ano passado, exatamente quando o
Presidente Figueiredo estava fora do Governo, após o
infarto. Na época, a linha de frente da dissidência
mesmo Sanford, respedessista era comandada pelo seu
colega, pelos.e,xum
relembra
segundo
paldado
Governadores Paulo Maluf, de São Paulo, e Virgílio
Távora do Ceará. Amarga vitória, afirma hoje um
desses parlamentares. O Governo contra-atacou com
o pacote da vinculação total de votos, impedindo
coligações partidárias nas eleições de novembro.
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CNBB atribui a grupos radicais condenação de padres

Brasília — A existência
de "grupos radicais" incomodados com a ação pastoral da Igreja; a reafirmação de que seus documèntos serão sustentados,
"mesmo diante de perseguição aberta ou disfarçada", e a rejeição da atual
Segurança NacioLei de
nal, "que continua sendo
"usada
em flagrante confli..to com as normas funda'è
LImentais do direito comum
do bom senso", são aiguns dos pontos da nota
"oficial
da CNBB, divulgada ontem, sobre a condeCriação dos padres francede
Jfses pela Justiça Militar
^,Belém
Ao distribuir a nota ofl9<r.
Lciâl; o Secretário-Geral da
„.CNBB, Dom Luciano Mencies de Almeida, reforçado
"'pelo
presidente da entidade, Dom Ivo Lorscheiter,
"'informou
que não preten'de "abrir uma
"contra a Lei de campanha"
Segurança
Nacional, mas lembrou
Que ela foi rejeitada pelos
.''na
juristas católicos reunidos
França, nos dias 22 e 23
de maio: "Esta lei distoa
*:do
processo de abertura
"'política e da expectativa
*de completa redemocrati"zação do
disse Dom
": Luciano. país",
o:.
11 "DIA DE LUTO"

''
É a seguinte a nota ofl6 ciai da CNBB sobre a condenação dos padres franccscs
°* "O dia 22 de junho de
"'1982 foi dia de luto. O Conr selho de Setença do Exér'cito da 8" Circunscrição da
"Justiça Militar de Belém
'condenou os Padres Aristi'''des
e François Gou'¦ riou Camio
de São
e 13
'Geraldo posseiros
do Araguaia.
Quinze anos para o Padre
Aristides, 10 anos para o
"Padre
nove e oi'to anosFrançois,
os posseiros.
para
'Soubemos também de
muitas irregularidades e
;'opressões ocorridas durante
processo.
•v Temos
plena certeza da
inocência desses padres.
Consideramos a sentença
injusta e digna de repúdio.
Os padres não praticaram
incitamento sedicioso,
nem atentaram contra a
segurança nacional. Certamente muitos Interesses
trás da deciestiveram
''São. Gruposporradicais, inco¦modados com a ação pas° toral da Igreja, encami'hharam o processo de mocdo a chegar a uma conde'nação. Temos a convicção
'de que foi a ação pastoral
r da Igreja que esteve em
julgamento.
Diversos bispos das várias regiões do país, pre"sentes
ao julgamento, fo" ram prestar solidariedade
de tão
" áos padres, vítimas
grande injustiça. Nós também, em nome do Evangelho, reafirmamos nossa so>iidariedade para com to-dos aqueles que, estrangei¦ ros ou não, trabalham na

açáo pastoral, acreditam
na dignidade da pessoa
humana, educam para
uma consciência critica,
confiam na sabedoria e na'
capacidade do povo para
se organizar e reivindicar
seus direitos.
Sustentamos a opção
preferencial pelos pobres.
Proclamamos, em especiai, o direito dos pequenos lavradores à posse da
terra e o direito de morar.
As mensagens dos nossos
documentos serão sustentadas, mesmo diante de
perseguição aberta ou disfarçada. Nesses documentos está clara a defesa dos
pobres e dos pequenos
contra as injustiças dos
grandes e poderosos.
Este acontecimento confirma a necessidade de rejeitarmos a atual Lei de
Segurança Nacional, que
continua sendo usada em
flagrante conflito com as
normas fundamentais do
direito comum e do bom
senso. Urge modificar também toda e qualquer legislação que, pouco a pouco,
foi sendo penetrada pelas
exigências absolutistas da
Lei de Segurança Nacional, particularmente a vigente Lei dos Estrangeiros.
Impõe-se uma reforma
agrária que de fato faça
justiça e reconheça os direitos fundamentais à propriedade da terra de quem
efetivamente nela trabalha.
Que estas exigências
não fiquem esquecidas, sobretudo num ano em que o
povo é chamado à escolha
de seus dirigentes pelo
voto.
O Cristo ressuscitado é o
senhor da história. Ele
acompanha nossos passos
e nos dará a força de plantarmos sementes de justiça, reconciliação e paz, que
fundamentam a verdadeira segurança do povo brasileiro".
"TOTAL ADESÁO"

Em outra nota oficial, o
presidente nacional da
Conferência dos Religiosos
do Brasil (CRB) — que
coordena 50 mil religiosos
do Brasil — Padre Décio
Batista Teixeira, reafirma
sua "total adesão à orientação pastoral dada pela
CNBB, sobretudo nos aspectos que se referem às
soexigências da justiça
ciai," e denuncia a "iniqüide Segurança
dade" da Lei "ideologia
auNacional e a
toritária que a inspira,
bem como a atual Lei dos
Estrangeiros".
Dom Ivo Lorscheiter divulgou ainda um telegrama de apoio aos bispos do
Brasil, enviado pelo presidente da Conferência Episcopai da França, Dom J.
Vilnet, "no momento de
circunstâncias difíceis onde são colocadas as orientaçóes pastorais da Igreja
do Brasil pela justiça".

Abi-Ackel afirma que
provas apoiam sentença

&c.

ov Belo Horizonte — O Mi.nistro da Justiça, Ibrahim
^Abi-Ackel, afirmou que os
bispos que criticam a conr.idenação dos Padres fran?;ceses Aristides Camio e
,,François Gouriou, se
•opõem a uma sentença juxdicial: "Da parte da Igreja,
mhá a posição doutrinária,
^'evangélica; do outro lado,
; a sentença que se apoia em
provas", disse.
<-.<-,-• Voltou a afirmar que nâo
'existe ainda uma condena.'ção definitiva: "Há uma
'. sentença condenatória da
.- primeira instância. Só se
"pode falar em condenação,
se for confirmada pelos tribunais superiores. Os padres têm ainda dois recursos pelo menos: o Superior
Tribunal Militar e o Supremo Tribunal Federal, este
no caso de um recurso ordinário".
Z. "Não somos instância
Leia editorial

Ç VILLARES

declsória entre a sentença
e os que contra ela protestam — disse o Ministro da
Justiça, lembrando que
seu relatório ao Presidente
da República, ao final do
inquérito policial, concluía
pela expulsão dos padres,
mas o Presidente em exercício, Aureliano Chaves,
decidiu enviá-los
primeiro
a julgamento. "Não tenho
que opinar mais sobre o
episódio, pois o inquérito
não voltou ao Ministério
da Justiça".
Lembrou que, na época,
Aureliano Chaves havia
determinado que a expulsão só viria a ser examinada em caso de condenação
e depois de esgotados todos os recursos cabíveis:
"Só em caso de condenação definitiva opinarei.
Não há matéria nova",
concluiu.
"Águas

Turvas"

Vill-re» Indústrias de Base SA
VIBASA
Companhia Aberta
CGC N' 47 247 069/0001-88

Notícia deixa tristes
parentes de posseiros

EMPRESAS QUE APRESENTARAM PREJUÍZO

Carlos Schramm
São Geraldo do Araguaia, Pará — Frustração,
profunda tristeza e indignação com a Justiça Militar
foi o que sentiram ontem os familiares dos 13 posseiros e seguidores dos Padres Aristides Camio e François Gouriou, condenados pela Lei de Segurança
Nacional a penas que variam de oito a 15 anos de
prisão, quando receberam a notícia através de Dom
Celso Pereira, Bispo de Porto Nacional, e de Dom
Pedro Casaldáliga, de São Felix do Araguaia, que lá
estiveram para a realização de um ato público, ao
qual compareceram mais de 500 pessoas nesta cidade
do Sul do Pará, de 3 mil habitantes.
O posseiro Domingos Resplendor Coelho da Silva, um sexagenário, ficou surpreso, e suas filhas
Maria Noêmia e Iracema choraram ao tomar conhecimento de que seus irmãos, Raimundo e Antônio,
continuarão presos: os aguardavam para uma festa,
pois acreditavam na absolvição. Após o ato público,
antecedido por uma missa na rua principal, todos se
dirigiram em passeata para um local no alto da
o lançamento da
cidade, escolhido pelos bispos
"Igreja para
da Libertação", que
pedra fundamental da
será construída em mutirão pelos posseiros com
recursos a serem arrecadados em todo o país e no
exterior.

Revista no ônibus
A realização deste ato público foi decidida em
Belém, logo após o julgamento dos padres, pelo
Movimento pela Libertação dos Presos do Araguaia,
mas nem todos os bispos esperados puderam comparecer, como o Bispo de Conceição do Araguaia, Dom
José Patrick Hanrahan, ao qual os dois padres são
subordinados.
O àto público quase foi cancelado porque a
Polícia Federal interceptou na Rodovia Belém—
Brasília, pouco antes da entrada para Xambioá, um
ônibus com 40 pessoas, entre elas Dom Pedro Casaldáliga e diversos padres. Os agentes apreenderam
todo o material que os padres levavam: panfletos,
livros e relatórios sobre o julgamento.
Dom Pedro Casaldáliga foi o último a descer do
ônibus porque supunha que algum religioso pudesse
ser preso, e só então se identificou como bispo. Quem
o interrogou—o ônibus ficou parado por duas horas e
meia — foi o delegado Uires Emanuel Beiriz, da
Polícia Federal de Araguaia, que confessou ser um
ex-seminarista.
Enquanto erá interrogado, Dom Pedro ouviu pelo
rádio do carro do delegado que a Polícia Rodoviária
era contrária à interceptação do ônibus. O delegado
disse a Dom Pedro que no seu tempo de seminarista
"A igreja não era assim", e ouviu a seguinte resposta:
"Felizmente a Igreja despertou depois do Concilio
Vaticano II, de Medelin e Puebla".
Dom Pedro insistiu em reaver os documentos
apreendidos, e o delegado, desculpando-se, disse:
"Peço que o senhor me compreenda, ponha-se no
meu lugar". "Jamais", respondeu o bispo, exigindo
novamente a devolução dos documentos. O delegado
comprometeu-se a devolvè-los, mais tarde, e deu seu
endereço.
Chegando em Xambioá, a caravana observou que
a população estava recolhida, quando deveria comemorar a festa de Sáo João. Souberam que 40 policiais
tinham chegado de Marabá para reprimir qualquer
manifestação, porque imaginavam que o ato público
se realizaria naquela noite. Tiveram que dormir lá,
pois os barqueiros que fazem a travessia até Sâo
Geraldo do Araguaia estavam intimidados.

O ato público
No dia seguinte, pela manhã, diversos grupos de
já se reuniam na casa
posseiros e agentes de pastoral
paroquial de São Geraldo — onde os dois padres
foram presos — preparando faixas, para o ato público, e comida para todos que eram esperados. A
manifestação estava prevista para as llh, mas começou às 12h.
O ato público foi acompanhado pelos policiais
que vieram de Marabá, além de oficiais à paisana do
2° BEC e de agentes da Polícia Federal de Goiânia.
Eles ficaram misturados entre os manifestantes e
num bar próximo insistiam em pagar cerveja para
três jornalistas, enquanto fotografavam todos os oraem cima
dores que falaram após a missa, celebrada
—
de um caminhão com auto-falante. "Isso é missa?"
"Acho
perguntou o agente Pinheiro, acrescentando:
que eles querem o mesmo que os outros dois padres."

Entidades
CEDAE
CEHAB
CODERTE
CONERJ
CTC

FLUMITUR
METRÔ
CELF
SIAGRO
PESAGRO
EMATER

Receita
13.225.594.981
8.368.868.435
641.088.536
1.480.788.675
2.982.807.400
158.974.927
2.144.544.000
37.849.949
166.639.372
353.486.538
475.271.817
30.036.914.630

Despesa
27.432.863.574
8.402.436.240
665.372.619
1.393.204.888
3.112.336.271
224.149.146
21.369.372.000
224.278.262
214.162.783
373.664.581
514.200.238
63.926.040.602

Resultado
(14.207.268.593)
(33.567.805)
(24.284.083
87.583.787
(128.528.871)
(65.174.219)
(19.224.828.000)
(186.428.313)
(47.523.411)
(20.178.043)
(38.928.421)
(33.889.125.972)

C. Monetária
13.784.267.747
(201.230.330)
/m —
(101.188.704)
(53.240.410)
(571.930.841)
(75.298.690)
(26.343.230)
(5.185.340)
12.749.850.202

Lucro antes
do Imp. Renda
(423.000.846)
(234.798.135)
(24.284.083)
(13.604.917)
(128.528.871)
(118.414.629)
(19.224.828.000)
(758.359.154)
(122.822.101)
(46.521.273)
(44.113.761
(21.139.275.770)

EMPRESAS QUE APRESENTARAM LUCRO
CERJ 15.359.906.000 16.288.167.000 (928.261.000) 4.103.465.000 3.175.204.000
CEG 5.507.497.603 5.432.265.533 75.232.070
75.232.070
COCEA 7.686.793.373 7.356.316.093 330.477.208 (290.600.955) 39.876.325
CODIN 210.428.969 181.786.935 28.642.034 (24.835.194) 3.806.840
DIVERJ 219.832.993 78.749.269 141.083.724 (40.123.706) 100.960.018
170.094.949
I V. BRASIL 1.083.802.784 913.707.835 170.094.949
BANERJ 63.919.419.000 55.998.250.000 7.921.169.000 773.615.000 8.694.784.000
BD-RIO 28.930.350.000 26.285.845.000 2.644.505.000 (1.965.471.000) 679.034.000
EMOP 1.590.935.122 1.564.417.224 26.517.898 39.653.258 66.171.156
860.275.540 687.433.331 172.842.209 (117.910.103) 54.932.106
I
13.060.095.464
2.477.792.300
10.582.303.164
114.786.938.220
125.369.241.384
(M79.180.306)
15.227.642.502
178.712.978.828 (23.306.822.808)
155.406.156.014
Totais
Cedae — Companhia Estadual de
Águas e Esgotos; Cehab — Companhia Estadual de Habitação; Coderte — Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais; Conerj — Companhia de Navegação
do Estado do Rio de Janeiro; CTC
— Companhia de Transportes Coletivos; Flumitur — Companhia de
Turismo do Estado do Rio de Janeiro; Metrô — Companhia do Metro-

politano; Celf— Centrais Elétricas
Fluminenses (extinta); Siagro —
Empresa de Serviços e Insumos Básicos para Agropecuária; Pesagro
— Empresa de Pesquisa Agropecuária; Emater — E7npresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural; Cerj — Companhia de Eletricidade (englobou a CELF); CEG —
Companhia Estadual de Gás; Cocea — Companhia Central de Abas-

tecimento; Codin — Companhia de
Distritos Industriais; Diverj — Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; I.V. Brasil — Instituto Vital Brasil; Banerj — Banco do Estado do Rio de Janeiro; Bd-Rio —
Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro; Emop —
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio; l.O. — Imprensa Oficiai

Empresa pública no Rio dá
prejuízo de Cr$ 23 bilhões
As empresas estatais do Estado
do Rio (23 de economia mista e
cinco públicas) apresentaram, em
1981, prejuízo operacional da ordem de Cr$ 23 bilhões, segundo
levantamento do conselheiro Carlos Costa, do Tribunal de Contas,
com informações da Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de
Fazenda.
Os maiores déficits operacionais, de acordo com o que apurou o
conselheiro Carlos Costa, foram na
Companhia do Metropolitano (Cr$
19 bilhões) e Cedae (Cr$ 14 bilhões).
Algumas empresas, porém, apresentaram resultado operacional posltivo, destacando-se o Banerj e o
BD-Rio, que, juntos, tiveram lucro
da ordem de Cr$ 10 bilhões 500
milhões.

Análise

Com os dados que obteve, em
caráter informal, conforme ressalta
o conselheiro Carlos Costa na sua
análise da situação das empresas
do Estado, ele montou quadros que
permitem avaliação mais ampla.
Mesmo com a aplicação da correçáo monetária, o prejuízo total conjunto foi superior a Cr$ 8 bilhões.
— Cumpre ressaltar—diz o conselheiro Carlos Costa, em sua análise — que elas movimentaram recei-

tas em montantes superiores a Cr$
155 bilhões, que representam, em
termos relativos, quase 80% da arrecadação total do Estado, em 1981,
que foi de Cr$ 195 bilhões, em números redondos.
— As despesas — continua —
dessas empresas importaram em
cerca de Cr$ 179 milhões, que correspondem a 89% dos gastos totais
da administração direta e autarquias, incluindo-se os investimentos e as inversões financeiras. Nas
sociedades mercantis, por força do
sistema contábil que utilizam, tais
aplicações sáo contabilizadas nas
contas patrimoniais.

Quer diminuir

Em sua análise, o conselheiro
Carlos Costa assinala que o Goveras 28
no do Estado, ao controlar
empresas, preocupa-se "em diminui-las e até mesmo extingui-las,
conforme demonstra a Lei n° 319,
de 6 junho de 1980, que autoriza o
Poder Executivo a promover a extinçáo, alteração de vinculação e
fusão de entidades da administração indireta e fundações.
Ele se refere, ainda, às medidas
"males decorrentes
para minimizar
da Fusão, que somou à estrutura do
novo Estado diversos entes paraestatais, com duplicidade de atribui-

ções e propósitos afins". Isto ocorreu, por exemplo, na área do teatro
— hoje, existe apenas a Funaij — e
com centros de estudos econômicos
e de desenvolvimento de pessoal.

Hipertrofia
Em seu trabalho, o conselheiro
Carlos Costa cita um economista e
professor da Universidade de Harvard, Gottfried Haberler, que se declarou"apessoalmente convencido de
empresa pública é quase
que
sempre menos eficiente e mais desperdiçadora do que a empresa privada".
— Muitos países menos desenvolvidos sobrecarregam seus governos e as administrações públicas
com tarefas para as quais eles náo
estão preparados, tarefas que os
países que agora são desenvolvidos
não sonharam em executar na etapa correspondente de seu desenvolvimento. A hipertrofia das ativldades governamentais no setor público impede o trabalho do setor privado, prejudica a eficiência da administração pública nas áreas legítimas que sáo importantes para o
crescimento econômico (saúde,
educação, administração da lei e da
ordem, etc), causa inflação e retarda o crescimento — cita, ainda, o
conselheiro.
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AVISO AOS DEBENTURISTAS
A partir doOl dejulhode 1982. osiurosdo 1.94265% sobre o valor nominal
das debèntures simples, das 1" e 2* séries da 3a emissão, aiualuado
monetariamente nessa data. correspondente a CrS 3 839.47 por debenture.
estarão à disposição dos senhores debentunstas. de segundas as sextasterras, das 8.00 as 12.00 e das 14.00 as 16.30 horas, nos seguintes
lioPauto—SP
Av- lhlerlagos.4455
Av. Nossa Senhora de Fátima. 25
Rio de Janeiro-RJ
0 pagamento dos ruros será efetuado mediante a entrega pelo debenturista.e
vencimento 01.07.82
do cupâo correspondente ao juro vencido,
exibição de documento de identidade.
recebidos
os
vigor,
por pessoas tísicas
em
legislação
|uros
a
com
De acordo
serão tributados na tonte. no ato do respectivo pagamento ou credito, na
alíquota de 20% dispensada a identificação, a critério do beneficiário. Os
nâo sofrerão a incidência do
pagamentos efetuados as pessoas jurídicas,
Imposto de Renda na Fonte.
físicas
que optarem pela identificação,
Os senhores debenturistas pessoas
deverão apresentar cédula de identidade e o CIC. e as jurídicas, o CGC e
legal.
representante
cédula de identidade de seu
• 5 Os representantes dos debentunstas deverão apresentar-se munidos de
a
qual ficará renda na empresa
procuração com poderes específicos,
6 Aaente fiduciário dos debenturistas: Novo Norte S A Corretora de Valores.
Sào Paulo. 14 de junho de 1982
Paulo Diederichsen Villares
Presidente do Conselho de Administração
ii .1
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Informe JB
Fora do mapa

orientar o seu posicionamento quando
mantém contato com os jornalistas.
O Sr Carlos Átila, quando o
JORNAL DO BRASIL divulgou a
saída do Coronel Aimé Lamaison, correu para desmentir a substituição do
Governador do Distrito Federal. E, 24
horas depois, o próprio Governo se
encarregava de desmentir o desmentido do seu porta-voz.
¦ ¦ ¦
Ninguém deseja que o Sr Carlos
Átila divulgue segredos de Estado ou
mesmo alguma inconfidência dos titulares dos principais gabinetes do Palacio do Planalto.
Mas desmentir um fato que Brasília
inteira comentava e dava como certo
e, mais tarde ser atropelado pelo próprio acontecimento verídico, deixa
muito mal o porta-voz do Planalto.
Agora, todas as vezes que um jornal
for desmentido pelo Sr Carlos Átila,
cabe a dúvida de que o fato divulgado,
mesmo contestado, seja verdadeiro.
E, neste caso, para que serve um
porta-voz?

O PMDB fixou definitivamente para entre 15 e 25 de agosto, em Brasília,
a reunião de todos os seus candidatos
a Governador com o comando partidário para a definição de um programa mínimo de reivindicações a ser
sustentado nacionalmente, nas campanhas estaduais, assegurando um
mínimo de unidade ao principal Partido oposicionista.
Desde que o Deputado Thales Ramalho pulou do barco da Oposição,
virtualmente impossibilitado de cortviver com as rixas provincianas que
ameaçam arrastar para a derrota
uma candidatura com todas as galas
do favoritismo como a do Senador
Marcos Freire ao Governo de Peruambuco, que o PMDB anda, a bem dizer,
acéfalo. As exigências de campanhas
estaduais, puxando candidatos e parlamentares para o palco menor mas
muito mais importante do seu Estado,
de certa maneira explicam o súbito
desaparecimento nacional do PMDB e
a sua conseqüente estadualização. O Apartamento redecorado
PMDB, como uma legenda nacional.é
O Coronel Aimé Lamaison, que já
como se não existisse.
Dela não se tem notícia, senão atra- aceitou a direção de uma diretoria no
vés do registro das convenções a indi- Banco Nacional de Desenvolvimento
car candidatos para as disputas esta- Econômico e Social — vai gerenciar os
duais ou até mesmo num ato de extre- recursos do Finsocial — virá ao Rio,
ma competência política, como a que logo após deixar o cargo de Governaexecutou o ex-Deputado Mário Covas, dor do Distrito Federal, para descanrenunciando a sua candidatura a Vi- sar alguns dias num hotel de Ipanema.
¦ ¦ ¦
ce-Governador para costurar a ameaO melhor indício de que a sua saída
cada unidade do PMDB paulista com
a chapa de composição formada pelos do Governo do DF estava há muito
Senadores Franco Montoro e Orestes tempo prevista é que, embora residindo no Palácio das Águas Claras, manQuércia.
Como o Deputado Ulysses Guima- dará redecorar seu apartamento na
ráes assinala o exercício da presiden- SQS-111.
cia do PMDB pela ausência e a omissâo, e andou cuidando 7nais de São Verdade histórica
A colunista social Consuelo Badra,
Paulo e da sua reeleição a Deputado
mede
livro
um
o
Partidos,
escreveu
de Brasília,
do que das tra7isas dos
mórias — Coisas da Corte — que,
PMDB quase que sumiu do mapa.
A convocação para a reunião de antes mesmo de ser publicado, já está
Brasília, reclamada por alguns dos provocando correções. Ela conta, por
candidatos mais sensíveis a inexistén- exemplo, que no dia da demissão do
cia de um mote nacional para o Ministro Sílvio Frota, os comandantes
PMDB, deverá ser precedida de uma dos quatro Exércitos, convocados a
conversa a portas fechadas para uma Brasília para uma reunião e, chamaavaliação das possíveis conseqüên- dos pelo Ministro demitido, foram recias dos resultados eleitorais de 15 de cebidos por dois emissários. Um do
novembro, nas duas hipóteses de uma Ministro que saía e o outro do Presivitória expressiva da Oposição ou de dente Geisel, que teria enviado cartoes do próprio punho a esses Comanum êxito significativo da Oposição.
O PMDB será conclamado a renun- dantes.
¦ :'."¦. .•'¦;.-¦
ciar, com a mais prudente antecedeuUm importante general, lotado no
cíà, a qualquer veleidade de aspirar á
Presidência da República. E a coloca- Forte Apache, preocupado em recolocometa
ção, mesmo com uma enunciação ge- car a verdade, para que nâo se
nérica e ampla, tem os seus endereços depois nenhum equívoco histórico, escertos. Os seus destinatários são as ClcLTCCG!
1. Os comandantes militares efetiilusões reincidentes do Deputado
Ulysses Guimarães que já chegou a vãmente foram convocados a Brasília.
armar Ministério nas vésperas de 1979 Nâo por Frota e sim pelo Presidente
ou as ambições do Senador Tancredo Geisel.
2. Ao deixarem seus Comandos já
Neves, se alcançar o Governo de Minas com a ajuda providencial do PDS, estavam informados de que o General
e que, pela idade, não pode esperar Bethlem já era o novo Ministro do
Exército.
pela próxima.
¦ ¦ ¦
3. Com esta ação de um único coNa segunda etapa, com cobertura mandante militar, eles se deslocaram
ampla e todos os apelos ao noticiário, para Brasilia em aviões comerciais.
4. Cada um foi recebido por um
o PMDB pretende estabelecer os pontos de seu programa nacional. Coisa oficial — como é de praxe — que
— como
simples, esprimida em meia dúzia de funcionou — como é de norma
slogans de fácil assimilação popular. oficial assistente daquele comanAlém dos óbvios e reiterados compro- dante.
5. Náo houve e jamais ocorreu o
missos com o restabelecimento de eleições presidenciais diretas em 84 (ou envio pelo Presidente Geisel de qual85) e com a convocação de uma As- quer cartão assinado destinado a cada
sembléia Constituinte —um refrão que um dos Comandantes de Exército.
o PMDB não pode abandonar e que
terá de carregar até a purgação dos Oferta
O presidente do IBGE, Jessé Monseus pecados — pretende-se um toque
de novidades com alguns itens sobre tello, esteve com o Ministro Hélio Belcolocar ã dispoproblemas econômicos, sociais e até trão, em Brasília. Foi Previdência Soda
Ministro
do
sição
ao
dirigido
especialmente
um deles
ciai pesquisas realizadas pelo órgão
Nordeste.
O PMDB deseja ser reconhecido que permitem avaliar os custos da
como um Partido nacional e, é claro, Previdência Social.
quer ganhar as eleições de 15 de noAlém do censo demográfico, o.
vembro. Mas, a pitada de sensatez que IBGE realiza, anualmente, a pesquisa
tempera os excessos e poda ilusões, "AIZ", levantando o número de emindica que, além de ganhar, o PMDB pregados das empresas públicas e priou os seus candidatos, querem levar. E vadas brasileiras, o tempo de serviço,
para isto, o PMDB necessita de voto e a idade, o salário, o FGTS e outros
de bom senso.
dados.
¦ ¦ ¦
Um porta-voz
É um farto manancial de dados
A função de porta-voz do Governo para o Ministro Hélio Beltrão que coautoridade brasileira se queipressupõe que seu titular tenha conhe- mo toda inteira
razão, da falta de inforcimento de informações em off, que xa, com
obviamente náo podem e náo devem mações corretas que permitam um
ser anunciadas, mas que servem para bom planejamento.
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Sousa Brasil*^
^^SofpZ^^assa avela acesaaoDr. Wandler de Pádua, que é condecorado pelo professor

Cerimônia medieval
"arma" 2 cavaleiros
da Ordem de Malta
O que ontem se passou
na igreja do Mosteiro de
São Bento não seria muito
diferente se fosse na Idade
Média: dois homens, vestidos de uma espécie de bata preta com cruz branca
no peito, foram levados ante o altar e ai, depois de
"proteger viúprometerem
vas pobres, órfãos desvalidos e todas aquelas pessoas que estiverem em tribulação", receberam das
mãos do sacerdote uma veIa. acesa, "símbolo da caridade".

Sybeton entrega Central de
Compras e Terminal da Pavuna
Com a presença de altas
autoridades civis, militares e
eclesiásticas, foi inaugurado
no dia 4 do corrente a CENTRAL DE COMPRAS E TERMINAL RODOVIÁRIO DA
PAVUNA, construído pela firma SYBETON. O Empreendimento complementado ainda
por um EDIFÍCIO GARAGEM, foi edificado no coração
da PAVUNA, alterando sensi-

velmente o polo de atração daquela área para o complexo
recém entregue a.população
daquele bairro e dos municípios limítrofes.
No mesmo ato, foi inaugurada pelo Sr. Presidente da
Caixa Econômica Federal S/A.
— Dr. Gil Gouveia Macieira —
a Agência Pavuna da referida
entidade de crédito, localizada
na CENTRAL DE COMPRAS.

O Ministro Mário Andreazza, considerando a normalização do quadro
chuvoso no Nordeste, não mais persistindo a situação de emergência, cancelou o estado de calamidade nos municipios do Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e
Minas Gerais.
O diretor de criação dai Premium,
Milton Luz, faz hoje, às 16h, palestra
sobre Evolução e Tendências das
Campanhas Políticas no Brasil, no V
SEPRO do Liceu de Artes e Ofícios.
A Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado completa hoje dois anos de
existência. Seu presidente, Walmiro
Macedo, explica o que já foi feito e
anuncia a posse do novo Conselho de
Ciência e Tecnologia do Estado, marcada para segunda-feira, no Palácio
Guanabara.
O Secretário de Obras do Distrito
Federal, José Carlos Melo. faz conferència hoje na Escola de Guerra Naval.
Vai falar sobre Gerência de Transportes.
O Governador Antônio Carlos Magalhàes, que apesar dos jogos da Copa
do Mundo não tem perdido oportunidade de participar de comícios no
interior da Bahia ao lado do cândidato do PDS à sua sucessão, Cleriston
Andrade, faz uma pausa hoje. No auditório do Banco de Desenvolvimento
falará para um público diferente: os
estagiários da Escola Superior de
Guerra que estão em viagem de estudos pelo Nordeste.
A Sra Sandra Cavalcanti recebeu,
ontem, um forte apoio. Promovido pelo Sr Sérgio Lacerda, a candidata do
PTB reuniu-se com os Srs Júlio Bogoricin, Márcio Fortes e Hermano Ribenboim. Todos da indústria de construção civil.

J

Estavam assim armados
dois novos cavaleiros da
Ordem Soberana de Malta
(como se chamam entre si
os correligionários): Geraldo de Oliveira Ferraz, exSubchefe da Casa Civil do
ex-Presidente Costa e Silva e atual presidente do
Tribunal de Contas do Distrito Federal, e Wandler de
Pádua, cirurgiào-dentista
e professor universitário. A
promessa deles foi feita perante o capelão conventual e conselheiro da Embaixada da Ordem, Padre
Otto Amann.
MONGES E
GUERREIROS

ESCLARECIMENTO DA
CCPL AO PÚBLICO

Lance-livre
O Presidente da Petrobrás, Shigeaki
Ueki, será convidado pela CPI de Defesa do Consumidor para explicar os
motivos, os cálculos e os dados que
autorizam a empresa a exportar a gasolina, para alguns países, ao preço de
CrS 40 o litro.
Há alguns meses a Policia Militar
colocou duplas de PM a cavalo para
policiar toda a margem da Lagoa Rodrigo de Freitas. Mais tarde, trocou
por dupla de PM montada em bicicleta. Agora nem uma nem outra
Saiu a quinta edição do Guia Prático, Histórico e Sentimental de Olinda,
de Gilberto Freyre.
O Deputado José Costa (PMDB-AL)
propôs a formação de uma CPI destinada a investigar problemas relacionados com a segurança de vôo, condições de trabalho de aeronautas e aeroviários e o desempenho das empresas
de aviação comercial brasileira.
Em maio deste ano, o montante de
recursos do FGTS atingiu a CrS 1
trilhão 999 bilhões 800 milhões. São
números divulgados pelo BNH.
No inicio de julho próximo, duas
novas alterações serão processadas
na equipe do Ministro Hélio Beltrão.
Embora não tenha anunciado oficialmente, o Ministro nomeará como Consultor Jurídico do Ministério, Augusto Portugal, atual Consultor Jurídico
da Secretaria de Planejamento no Rio
de Janeiro e, como Secretário de Mcdernizaçáo Administrativa, Aguinaldo Guimarães, hoje Secretário Adjunto de Modernização e Reforma Administrativa da Seplan.
• Mais uma empresa européia vai operar no Aeroporto dos Guararapes, do
Recife. É a Air France, que inaugura o
vôo Recife—Paris em novembro.
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A COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES DE
LEITE — CCPL — tendo em vista a publicação de notícias
que poderiam deixar dúvidas junto ao público consumidor
— que sempre a distinguiu pela preferência — entende
como sendo de seu dever prestar à população os esclarecimentos que se seguem:
1. A CCPL lamenta a suspensão temporária da venda
do seu Leite Tipo B. O Leite Tipo B da CCPL —
bem como muitos outros produtos da Cooperativa
— é detentor comprovado e indiscutível da preferência dos consumidores, o que representa motivo
de orgulho. Não houvesse um mérito real, essa
preferência não se verificaria. Ainda quanto ao
Leite Tipo B, esclarece que ele representa somente 3% (três por cento) do volume total de leite
processado pela CCPL.
2. A CCPL contesta, no que lhe diz respeito, qualquer
insinuação quanto à adição de água ou quanto ao
volume real dos diversos leites que ela oferece ao
consumidor. Essas insinuações não se aplicam à
CCPL.
3. Esclarece ainda que as referências às restrições de
seu crédito perante as entidades oficiais são
totalmente destituídas de fundamento, e que
continua a operar normalmente com os estabelecimentos de crédito, oficiais e não-oficiais.
4. Esclarece, finalmente, que o abastecimento à
população não sofrerá solução de continuidade.

€ CPL
Cooperativa Central dos Produtores de Leite Ltda.

Para a solene investidura foi escolhido o Mosteiro
de São Bento por ser lá
que todas as terças-feiras,
na parte da manhã, se reúne a diretoria da Ordem de
Malta no Rio. E foi escolhido o dia de ontem por ser a
data do padroeiro da ordem, Sâo João Batista — o
nome com que foi batizado
o hospital que um monge
beneditino, o Venerável
Geraldo, fundou em Jerusalém, no ano 1089, para
abrigar os peregrinos que
se dirigiam à Terra Santa.
Desse hospital surgiu a
ordem que, 30 anos mais
tarde, em plena época das
Cruzadas, tomou também
a si a tarefa de defender os
cristãos contra os muçulmanos. Sem deixarem de
ser monges, os leigos que
entravam na Ordem eram
armados cavaleiros, e muitos deles continuavam a
fazer os três votos da vida
religiosa: obediência, pobreza e castidade. Como
até hoje fazem aqueles que
estão na cúpula da Ordem.
Soberana Ordem Hospitalar e Militar de Sâo João
de Jerusalém, Chipre, Rodes e Malta é o nome completo dessa associação reli-
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Um
gioso-militar.
que, por si só, recorda um E314
pouco as vicissitudes por
que passou a ordem em
seus quase 900 anos de
existência. Varrida de Jerusalém depois que em íill
1187 o sultão Saladino con Bífl
quistou a Terra Santa, ela ;a
mudou sucessivamente de
sede para Chipre até 1291, >
Rodes até 1522, Malta até L*p
1798, Roma até o presente; '<b
Segundo o Padre Otto, a sb
ordem conta hoje no mun- nc;
do cerca de 9 mil membros, íbR
dos quais 140 no Brasil. íBb
"SERIA UMA FARSA" >nia
Em sua homília na mis- ;,b
sa, durante a qual foram.-.o
admitidos os novos cava- q h
leiros, Padre Otto — ele,;i;y
também um cavaleiro -rm'*
achou por bem lembrar ,•.;
aos seguidores da Ordem ,,>,
seus deveres espirituais, aiab
começar pela participação j0q
na missa. Os cavaleiros do,,m
Rio são perto de 50 mas naolTÍ
missa de ontem só estavam 13.
Se todos aqueles que in-, )
gressam na Ordem (homens e mulheres) não esti-> £
vessem dispostos a assu-^
mir seus compromissos —*\
observou o padre — "seriav'
uma farsa, uma pretensão.
vaidosa que se equipara ao, . •
papel ridículo e degradan- n,
te que criticamos nas fal-,,,,
sas ordens em nossos,,
dias".

;')ji

'¦>'
Conforme o compromisso feito na investidura, os'»;
cavaleiros da Ordem de"'1
Malta têm por dever "de-^"'fender a sagrada Igreja de;';i
Deus e a fé católica, em»>
todos os tempos, contra to- bo
das as adversidades, mes-r...
mo correndo risco de vida, mi
se preciso for". São obriga-:-18
dos ainda a uma contribui-, i bi
ção anual (este ano é de
Cr$ 6 mil), o que — obser-,^..
vou também o presidente.'
da Ordem no Rio, Embai- "P
xador Francisco d'Alamo,'-J
Lousada — nào dispensa. .7
"dêem mais, muitq,^,
que
mais, sempre que ocorreQV
uma calamidade pública'*.^
Entre os presentes à ceri-.o.'.
mônia de ontem estiveram,»1'
a Diretora-Presidente dor-'
JORNAL DO BRASIL,
Condessa Pereira Carnei-JA
ro; o Embaixador da Ordem de Malta no Brasil, Sr
Helmut Von Dessauer; e a?q£
Princesa Maria de Baviera sm
de Orleàes e Bragança, o>;
viúva do Príncipe Dom Pe- ÍO
dro Henrique, falecido nouT
>si
final do ano passado.
(G1

Hospital Municipal Miguel Couto
Edital de Convocação
A Sociedade dos Amigos do Hospital Municipal Miguel
Couto convoca toda a Diretoria, seus associados. Sócios
Fundadores e Beneméritos, para a Assembléia Geral Ordinária.
às 10
que se realizará no dia 14 de julho de 1982, quarta-feira,
(dez horas) da manhã no Hospital Miguel Couto — R. Mario
Ribeiro. 117 — em primeira convocação e, às onze horas, do
mesmo dia. em segunda convocação, com qualquer número de
sócios, para eleição da nova Diretoria — biênio de 1982-1984.
Rio de Janeiro. 25 de junho de 1982.
(A) Maria Nazareth de Bragança Pereira — Presidente
(A.) Maria Heloísa Pires da Rocha e Silva — 1* Secret.
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Empresa Brasileira de Solda Elétrica S.A.

comunica
A partir de 28/06/82 o novo endereço do ESCRITÓRIO CENTRAL

AV. MARECHAL FLORIANO,19 -13* e 14' andares
TELEFONE PABX (021) 296.7100

irj

COMUNICADOencoAi

n
SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL NO
RIO DE JANEIRO-RJ
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informa que a
Extração da Loteria Federal n° 1.894, prevista para
o dia 26.06.82, amanhã, será realizada na cidade do
Rio de Janeiro-RJ, na Rua Duquesa de Bragança, n9
100 - Bairro de Andara f.

Quem poupa na Caixa está com mais.

JORNAL DO BRASIL

m

Comandante
da PM do
DF ê acusado
Brasília — A Procurador
da 11a Circunscrição Judiciaria Militar, Nadir Bispo
Farta, denunciou o Comandante da PM, Coronel
do Exército Egeo Correia
de Oliveira Freitas — três
últimas promoções por
merecimento e prestes a ir
a general — pelos crimes
de -seqüestro, cárcere privadp e abuso do poder.
Nó ano passado, ele
prendeu, por mais de 30
dias1, na unidade da PM da
cidJCde-satélite de Sobradinhd; o ex-3°-sargento Vital
de oliveira Freitas, já expulso da corporação,
acusado de estuprar menores.;." O Juiz-Auditor José
Paulo Paiva tem oito dias
paria acatar a denúncia.
QUEM É
6-Coronel Egeo, com 57
anps e 39 de carreira militar;: é passível de ser incui*so nos Artigos 174,175 e
225;do Código Penal Militari que prevêem desde a
suspensão do posto de coronel a três anos de prisão.
O ex-sargento tem em
sua folha uma lista de 65
moças estupradas, segundo acusações de moradores da cidade-satélite de
Sobradinho, onde morava.
Seu destino é ignorado^como é desconhecido o paradeiro de sua advogada,
Marilda Lopes de Castro
Nunes. No processo, figuram o telefone de seu suposto escritório — 5561830, que é de uma residência —- e o endereço residenciai dela — SPN 312, bloco
J, ap. 507 — cuja moradora
informa que Marilda jamais morou ali, é sua amiga e deve estar em Roraima.
Consta, ainda, nos autos,
que o ex-sargento Vital foi
detido por 30 dias, na data
da publicação, pela imprensa, de seus crimes. A
advogada acusa o comandante da PM de tê-lo mantido preso antes da conclusâo do inquérito da.corporação. Documento assinado pelo comandante do
Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças, Major João Sereno
Firmino, garante que ele
foi preso "por faltar à parada no dia Io de junho, sem
dar ciência a seu superior;
por ausentar-se do quartel
quando de serviço; e por
mau comportamento".

sexta-feira, 25/6/62
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FIDUCIÁRIA

C.G.C.NÇ 42.584.060/0001-49
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de cruzeiros

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
V.Sas. o Balanço e demais partes das DeDando cumprimento ès determinações legais, estamos submetendo à aprovação de
social encerrado em 28.02.1982, acompanhamonstraçfles Financeiras da Companhia Internacional Fiduciária referentes ao exercício
....
t
dos do parecer dos auditores externos.
j j-„j„. ^se proponha dividendos de
0 lucro líquido de Cr$ 669 milhões, apresentados pela Companhia no exercício, permite que
de
ações
detentores
preferenciais.
8% aos seus

Exercícios findos
em 28 de fevereiro
1981
1982
RECEITAS OPERACIONAIS
Resultado de participação no patrimônio
líquido de empresas controladas e coligadas
Amortização de ágio de empresa coligada
Outras

Rio de Janeiro, 27 de abril de 1982. A DIRETORIA.

668.295 562.232
(16.375) (11.057)
884
652 804 551.175

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO
Em milhares de cruzeiros

CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Oopôsitos vinculados ao Banco.Centtal do
Brasil - Resolução 595
Dividendos a receber
Imposto de renda a recuperar
Oemais contas a receber

'

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos n omprusus controladas
ii cuiigudiis
Coiitus u lucubur du umprusus controladas
ii eoliyudus
PERMANENTE
Investimentos
Em empresas controladas e coligadas
Outros
Imobilizado
Diferido

Concurso
sorteia 2
Chevettes
Conceição de Maria Freitas da Motta, 34 anos, secretária do Sindicato Nacional de Editores de Livros, e José dos Santos, 38,
técnico de rádio da Autovais, em São Cristóvão, foram os ganhadores do 49° e
do 50° Chevette Hatch,
sorteados ontem no Programa Espanha-82 — Os
Gols da Copa. Restam ainda dois carros para serem
sorteados no concurso promovido pelo JORNAL DO
BRASIL e pela TV Bandeirantes.
Quem sorteou Conceiçáo e José dos Santos foi o
jorhaleiro Ivo Palermo,
que tem uma banca na Av.
Graça Aranha. Sílvio Correa da Silva, do Departamento de Promoções do
JORNAL DO BRASIL, invalidou o primeiro cupom
sorteado por Ivo Palermo:
era para o sorteio da semana passada.
ALEGRIA
Além de Alberto Léo.
apresentador do programa. e Silvio, estavam presentes o ganhador do 48°
Chevette, Hilton Caldeira
Tavares, o diretor do Departamento Comercial da
TV Bandeirantes, Mauro
da Silveira Lobo, e às garptas do cupom — Laura, Luciane e Paula.
Conceição de Maria ficou muito alegre: ela soube que tinha ganho o Chevette por intermédio de
uma parente, que ligou para sua casa. na Rua das
Laranjeiras. 102, ap. 602.
Natural de São Luis do
Maranhão, Conceição ê
solteira, mora com os pais.
e depositou apenas dois
cupons na agência da Caixa Econômica, em Inhaúma. Torcedora do Flamengo. ela é de opinião que a
Copa já é do Brasil e pretende tirar a carteira de
motorista para dirigir o
Chevette.
José dos Santos nâo sabia. até as 22h. que ganhara-um carro. Ele mora com
a mulher. Marta, e a filha.
Priscila, de três meses, na
Rüa Santos Lima. 87. casa
4.: em Sáo Cristóvão. A
principio, não quis acreditar quando a noticia lhe foi
transmitida pela reportagem do JORNAL DO
BRASIL. José dos Santos
sabe dirigir, mas nunca teve carro.

1981

1982

ATIVO

PASSIVO

125

2.379
153.121

293.975
208.596

126,934
80.278
7.953
664.640

2.809
211.530

451.610

27.758

647
"452.257

2.051
29.812

CIRCULANTE
Emprrjstimos
S.ilâiios o contribuições sociais
Dividendos propostos
Puilicipução dos administradores
Oemais contas e despesas a pagar

1982

1981

410.656

128.643
7.740

2.911?
42.040

DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas e gerais
Honorários dos administradores
Financeiras, líquido de CrS 371.069 mil
(1981 - Cr$ 26.515 mil) de receitas
financeiras
Dlipíuciiiçãoiíqtilòrtiziiçiili

27;95ü

8:107
2275 __ 1.322
160.661
466.666

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empirjslimos

725.710

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital social
Rusmvus du cupitul
Rusuivii do reavaliação
Reseivas de lucros
Lucros acumulados

77.317

LUCRO OPERACIONAL
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
LUCRO ANTES DA CORREÇÃO
MONETÁRIA

I.UU!I.UII4 720.0/2
1.0li!).4Ul- 370183?
10.054 160.87b
1.205.295 492.810
642.539
4.023.173 1.759.489

3.823.062 1.583.002
169.796
267.312
2.513
8.278
8J4
4.098.652 1.756.125
3,215.549. L9JL.46?

5J15.5.4J

1J9I467

Do ativo permanente
Do patrimônio líquido
LUCRO ANTES DA PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES NO LUCRO
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
Em milhares de cruzeiros

Capital
social

CoitcçiUi
numutüiia
do capital

Aijin iúi
subsciiçuu
de ações

216.658
504.047
Em 19 de março de 1980
Ajuste de exercícios anteriores
216.925
(216.658)
Capitalização de reservas
Correção monetária do
378.832
patrimônio líquido
Constituição de reservas por
reavaliação do imobilizado
técnica de empresas coligadas
Lucro líquido do exercício
Apropriações o distribuição
do lucro líquido
Dividendos propostos
Reservas
378.832
720.972
Em 28 de fevereiro de 1981
Ajuste de exercícios anteriores,
substancialmente decoirente de
ajuste na equivalência
patrimonial de coligada
378.832
(378.832)
Capitalização de reservas
Translorência por realização
dp lucros
Exeicício 1981
Exercício 1962
Curruçãu monetária do
1.065.481
patrimônio líquido
Lucro líquido do exercício
Apropriações e distribuição do
lucro líquido
Dividendos propostos
Reservas
1.099.804 1,065.481
,Em 28 do fevereiro dB 1982

Lúcio líquido poi oção do capital social
au final do exeicício

Reservas de lucros
Lucros

Reseiva
Pilíii
iiisyuiu
de ações

lll! IIMVrV

Ciintingência

Legal

liação

UCUIIIU-

A
realizar

267

520.514
(27.956)

166.875

466.772

26.038

466.772

4.345

25.226

33.453

10.054

(492.810)

127.578

161.166

mm

125.092
125.092

(BÍSü(iG)
H6fl.Ub0l

BI .666
200.1)59

392.463

183.336
669.067

69.541

398.335

69.541

925.945

634.531

(42.646)
(626.421)
642.539

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1.713.494 378.832
1.670.851 414.772
42.643 35.940
677.174 520.514
8.107
669.067 ; 52H5J4.
CrS ET
0.61 0,72

4 _ INVESTIMENTOS EM EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS
COBAFI - Companhia
Bahiana do I ilii.is

SFM - Fomento
Mineial S.A.

Capital integralizado
Patrimônio líquido contábil am 31 de dezembro
Patrimônio líquido adotado para fins de
equivalência patrimonial após a incorporação dos
dividendos propostos
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Participação no capital integralizado e votante (%)
MUTAÇÕES NOS INVESTIMENTOS NO
EXERCÍCIO
\.
Em 19 de março de 1981
Ajuste de exercícios anteriores
Integralização de aumento de capital
Aquisição de ações
Correção monetária até 31 de dezembro
Ajuste por equivalência patrimonial .
Dividendos recebidos
Participação no patrimônio líquido
Correção monetária de janeiro e fevereiro de 1982
Dividendos propostos
Em 28 de fevereiro de 1982

Companhia Internacional
de Seguros - CIS

(668.295) (562.232)
(42.643) (35.940)
(246990) (17.112)
94375 ..15,861
(176.024) (66.671)

554.018
836.553

226.016
49.327
208.672

252

467.747

59.090

3.412

449

188

1.367

175.455

24.085
20.611
27.956
133 558

42.646
689.448

AUMENTO NO CAPITAL CIRCULANTE
VARIAÇÕES DO CAPITAL
CIRCULANTE
Ativo circulante
No início do exercício
No fim do exercício

J47.-W -75.366

211.530 28.183
664.640 2)1.530
453.110 183 347

Passivo circulante
No início do exercício
No fim do exeicício

160.661 52.680
466.666 160.661
306.005 107.981
. 147,105 76.366
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras.

5.750.264
786.698
29,93

2.694.453
583.366
27,26

216201
8203
32,22

(25.323)
27,34

317.471

769.529

410.947

30.619

9426
119.264
463.852
(7.620)
902.393

81.153
632.026
273.454

16.014
150.657
195.718
(9.800).
763.536

1.800.000
5.684.054*

(1.113.506)
(637.243)
42.40

9 220.459
2.041.466

4 799.705
1.055.214

19,75

18,80

782.854
275
20.160
51.046
588.778
729.713
(331.625)
1.821.041
142.394
(107.181)
1.856754

PROSPEC S.A. - Geologia.
Prospecção e
AeiuloUigiamiitria

49.337
106.867

1.662.622
3.937.071

4.106
(24.266)

11.057
1.181

J3Ü55J ..2P8.924

145.000
43079

3.602.013
8.677.690

4.651
(315.467)

520.514

16.375
2.087

458.559

APLICAÇÕES DE RECURSOS
No ativo permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido
No realizável a longo prazo
Empréstimos a empresa controlada
Redução do exigível a longo prazo
Dividendos propostos

1.200.000
2.522.259

200.000 93.240
(306.298)
(1.113.506)-

310.816

669067

Ajuste de exeicícios anteriores

1981

1981

(190.855)
45,40

De terceiros
Dividendos recebidos e a receber
Redução do realizável a longo prazo
Aumento do exigível a longo prazo

1982

1982

1982

1981

1982

484.574

ORIGENS DE RECURSOS
Das operações sociais
Lucro líquido do exercício
Despesas (receitas) que não afetam o
capital circulante
Amortização de ágio sobre investimentos
Depreciação e amortização
Participação no patrimônio líquido das
empresas controladas e coligadas
Correção monetária do patrimônio
líquido e do ativo permanente
Juros u variações monetárias do
realizável a lungo prazo
Juios e variações monetárias do
exigível a longo prazo

FEVEREIRO DE 1982 E DF 1981
MOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAf-flES FINANCEIRAS EM 28 DE
empréstimos em moeda estrangeira estão deos
OPERACIONAL
(d) Empréstimos
- CONTEXTO
monstrados às taxas de câmbio vigentes no último dia útil da exerA companhia loi constituída em 1976, tendo como atividade precício e os em moeda nacional, quando aplicável, incorporam a cor-.
ponderante a participação no capital saciai de outras empresas.
reção monetária computada até aquela mesma data em conformi-'
A companhia atualmente controla a SFM - Fomento Mineral S.A.
dade com os índices oficiais.
e PROSPEC S.A. - Geologia, Prospecções e Aerofotogrametria,
(e) Reserva de lucros a realizar - como facultado pela legislação, a
e possui iiivestimeutos relevantes na COBAFI - Companhia Bahialíquido de
parcela oriunda do ganho da participação no patrimônio
iia'ilu Fibras o Companhia Internacional de Seguros (CIS).
e coligadas é apropriada à reseiva de lucros a
controladas
empresas
- PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
realizar, apôs deduzido o montante apropriado à reserva legal. Essa
As diretrizes adotadas para contabilização das operações e para elareseiva objetiva postergar o pagamento de dividendos relativos a luboração e divulgação das demonstrações financeiras emanam da lei
cros economicamente existentes, mas financeiramente ainda não
das sociedades por ações.
realizados; quando realizados, são transferidos para lucros acumulaOs princípios e procedimentos contábeis mais relevantes adotados
dos e computados paia fins de cálculo dos dividendos obrigatórios.
na elaboração das demonstrações financeiras podem ser assim resumulos;
3 - EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS CONTROLADAS E
(a) Riisuluiilti lliís iipiirnçíiiis - é apurado um cunloimidadü com o
COLIGADAS
ii»liiim coulúliil do ciiiiijiutonniii de iixiiicícius u inclui os uluitus duMilharei de cruzeiro»
ciiiiiMilus ilu uwrnçiTii iiioiiiiiiiiiíi du patrimônio líquido u du alivo
1981
1982
sendo
as
aliciais,
variação
dos
índices
paipuriiiiiiiuiilu com basn na
rubricas
a
à
agregadas
diretamente
celas dessa correção monetáiia
SFM - Fomento Mineial S.A.
que se referem, exceto quanta a do capital, que é creditada a uma
Encargos financeiros de 7,68% ao mês,
reseiva capitalizável obrigatoriamente por decisão dos acionistas em
27.259
com vencimento linal em agosto de 1983 449.125
assembléia geral ordinária.
PROSPEC S.A. - Geologia. Prospecção
(b) Aplicações financeiras - são demonstradas ao custo, acrescido
e Aerofotogrametria
dos lundinienios aufeiidos até 28 de fevereiro.
Encargos financeiros de 7,05% ao mês,
empreem
monetaiiamente,
corrigidos
são
ps
(c) Investimentos
2.485
com vencimento em junho de 1982
sas controladas e coligadas são também ajustados com base na ava— Planejamento e
Horval.
na
o
ágio
da
equivalência
pago
liação pelo método
patrimonial;
295
Participações S.A.
aquisição de ações da empresa coligada - Companhia Internacional
56
- Companhia Bahiana de Fibras
COBAFI
e
a
oude Seguros (CIS), atribuível o mais valia dos bens do ativo
96
de
Seguros
Internacional
Companhia
trás razões econômicas é corrigido moneiariamente e está sendo
52
Nitrocarbono S.A.
amortizado em 25 c 5 parcelas anuais, respectivamente, desde
27.758
.451610
1979.
Milhares de cruzeiros

252

26.038

625.486
9045

28.293
1.181
66 740
484.435
139

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras.

lados

(267)

166.875

(58.365)
2.087
27.318

23.418
13.848

CORREÇÃO MONETÁRIA DO
BALANÇO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de capital

62.095
21.501

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES
DE RECURSOS
Em milhares de cruzeiros
Exercícios findo*
em 28 de fevereiro
1981
1982

42.650
(162.189)
782.854

1.756.162
151.422
(19.753)
1.887.831

1981

52.400
(46.407)
769.529

Tutal
1982

24.231

13.490

34.216
(19.405)

878
14.854

69.661
9.316

29.222
1.397
"30.619

1981

1.583.002 728.418
275
335.047 33.650
132.199 25.440
1.259.671 274.905
668.295 650.158
(331.625) (17.420)
3.646.864 1.695.151
303.132 96.447
(126.934) (208596)
3.823.062 1.583.002

78.977

• Demonstrações financeiras audiladas por outros auditores independentes
5-EMPRÉSTIMOS
Milhares de cruzeiros
Longo Prazo
Circulante
1981
1982
1981
1982

Lloyds Bank
Equivalente a
US$ 4,000,000 sujeito a
juros de 2 2/8% ao ano
acima da LI80R;
liquidação em 12 parcelas
semestrais a partir de
1984; garantido poi avais „
daFIBASE - Insumos
Básicos S.A. Financiamento e
Participação e de acionista 18.533
London MultiplicS A. Banco de Investimento
Sujeito a juros e
correção monetária
prefixados de 50% ao
semestre; liquidação
em uma parcela em julho
de 1982;gaiánudopor
cauções de créditos
representados por
aplicações no mercado
financeiro 367.111

564 600

banco oe
Dirscnvdlvírnento do
Estado da Bahia DESENBANCO
Sujeito a juros de 8%
ao ano e variação das
ORTN; limitada a 20%
30 ano. liquidação em
parcelas trimestrais até
1986; garantido por
ações representativas dos
investimentos na
COBAFI - Companhia
Bahiana de Fibras
Outros
Controladora
Sujeitos a juros e
correção monetária
prefixados a 122%ao
ano (1981 -90%)

25012
410 656

410.656

11.148 66891
52.231
63 379 631.491

65 264
128.643

77.317
77.317

94219
725.710 J]jn

6-PASSIVO CONTINGENTE
A companhia piestou garantias a instituições financeiras sob a forma de avais em lavor das empresas controladas e coligadas no montante de CrS 3.526.293 mil (1981 -CrS 1.369.740 mil) e, ainda,
caucionou 59.748.000 ações da Nitrocarbono e 187.021.000 ações
da COBAFI, a título de contra-garantia em operações de financiamento.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas
Companhia Internacional Fiduciária
Examinamos o balanço patrimonial da Companhia Internacional Fiduciária em 28 de fevereiro de 1982 e as correspondentes demonstrações do
tmdo nessa data. Efetuamos nosso eiame consoante normas de
resultado das mutações do patrimônio liquido e das origens e aplicações de recursos do exercício
de outros procedimentos de auditoria que
auditoria geralmente aceitas incluindo, por conseguinte, as provas nos registros e documentos contábeis e a aplicação
' avaliadas pelo
financeiras das empresas controlada e coligada referidas na Neta
das
demonstrações
Os
e*ames
nas
circunstâncias.
necessários
lulgamos
independentes e nosso parecer, no que se refere ao valor desses
método da equivalência patrimonial, foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores
«55 mil. respectivamente, está baseado e-clus.vamente nos
investimentos e aos lúcios por eles produzidos, nos montantes de M 1887 831 mil e CrS 149
relatórios desses outras auditores.
MLaaaaaaaaaWBWI -"¦¦' '¦'¦' ""¦

7 -PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capitai autorizado
- 218.765.520) ações
Está representado por 334.711.246 (19111
ordinárias classe A, 321.585.314 (1980 210.186.480) ações ardinárias classe B, 481.284.144 (1981 - 314.564.800) ações prefercnciais classe A e 612.543.456 (1981 - 400.365.200) ações prelerenciais classe B, todas de valot nnminal do CrS 1,00.
Capital subscrito
- 1H9.473.216) ações
Está representado por 289.031 173 (1981
- 182.042.893) ações ordiordinárias classe A, 277.696.616 (1981
nárias classe B. 113.658.855 (1981 - 74.508.603) ações preferenciais classe. A e 419.417.290 (1981 - 274.947.308) ações prelerenciais classe B, todas de valor nominal de CrS 1,00.
Direitos das ações
(a) As ações preferenciais, som direito a voto. têm prioridade na
distribuição dn dividendos não cumulativos até n limitn do 8% an
3iio sobre seu valor nominal. As ações nuliiiarias siin conversíveis
em preferenciais, que poi sua vez sao inconvnisíveis cm ações ordinárias. As titulares de ações de qualquer espécie será atribuído, em
cada exercício, um dividendo não interior a 25% do lucro liquido,
calculado nos termos d3 lei das sociedades por ações.
"acordo
de acionis(b) Em 29 de agosto de 1979 foi firmado um
tas" entre a companhia e Insumos Básicos S A. Financiamento e
Participações - FIBASE, o qual prevê que a subscrição de ações
preferenciais classe B seria feita com base em balancetes provisórios, e posteriormente ajustada, em data oportuna quando a FIBASE contribuiria com um ágio adicional pela subscrição e, então, a
quantidade de suas ações seria ajustada pelo valor patrimonial obtido. A partir do exercício social findo em 28 de fevereiro de 1982
as ações subscritas pela FIBASE são resgatáveis e para tanto (oram
destinados 40% do lucro líquido, após as deduções previstas na lei
.
das sociedades cor ações.

Rio dn Janeiro, 28 do hivotiiiru do 1961

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Celso da Rocha Miranda - Presidente
Paulo rio Oliveira Sampaio - Victi-Pitisítlnnto
Rorinlln ria Rnclia Mlrnndn - Coiisellmiio
José dn Freitas Miiscaronluis -- Cunsollieiiu
Celso Roberto da Rocha Miranda - Conselheiro $
Oünto Alvarez Villas Boas - Conselheiro
Paulo Ariosto Anastácio - Conselheiro
Juvenal Osório Gomes - Conselheiro

MEMüROS DA DIRETORIA
José do Freilos Mascaicnhas - Diretor Presidente
Celso Roberto da Rnrha Miranda - Diretor Vice-Presidente
Paulo Irvin de Carvalho Vianna - Diretor Secretário

C0NTA00R
Luiz Santos Sobrinho
CRC-ES2.711-0-T-RJ

fins de comparabilidade. foram examinadas
As demonstrações financeiras do exercício findo em 28 de fevereiro de 1981. apresentadas apenas para
maio de 1981 foi emitido sem ressalvas.
de
11
de
cuio
independentes,
parecer
auditores
outros
por
financeira da Companhia Internacional
Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição
desse exercicro. de conformidade
Fiduciária em 28 de fevereiro de 1982. o resultado das operações, as mutações do patrimônio liquido e as origens e aplicações
com pnncipios contábeis geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme.
Rio de Janeiro. U de maio de 1981
PRICE WATERHOUSE
Auditores Independentes
CRC - RI «

RUY DELLAVANZI
CRC-SP 42 875-S-RJ

8

?

Io caderno

?

CIDADE
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JORNAL DC. BRASIL

Arquivo, 23-6-82
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Alagada depois da chuva, a Rua Caríos Seidl ia atrapalhar a procissão a S. Pedro...

Sudepe teme
escassez
de sardinha
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Vai faltar sardinha no
Rio. É o que se pode concluir da informação do
coordenador regional da
Sudepe, Pedro Melo, preocupado com o futuro do
parque industrial-pesqueiro carioca, que considera o
maior do mundo. Segundo
o coordenador "desde março há escassez de sardinha
no Rio, que ainda não chegou ao consumidor mas está para chegar". No entanto, algumas peixarias da
Praça XV já acusavam ontem a falta do produto.
Com a escassez, estão
chegando de outros Estados sardinhas menores de
17 centímetros, o que é
proibido pela Sudepe para
preservar a espécie. Segundo o coordenador, os
pescadores cariocas estão
reclamando muito e se dizem prejudicados com a
chegada, de São Paulo e
Santa Catarina, da sardinha de tamanho menor
que o permitido. A Sudepe
intensificou a fiscalização,
mas ainda não apreendeu
o produto porque é permitido incidência de até 15%
de sardinhas menores sobre o total da captura.
O Estado do Rio de Janeiro tem três grandes
áreas de pesca da sardinha: Angra dos Reis, Cabo
Frio e Baia da Guanabara,
que produzem anualmente
cerca de 80 mil toneladas.
Esse produto é processado
em 16 indústrias de conservas — mais concentradas
em Niterói e São Gonçalo
— que empregam 12 mil
pessoas. Na taptura estão
envolvidos oficialmente,
com registro na Sudepe, 22
mil pescadores, divididos
em 19 colônias e quatro
cooperativas. Mas Pedro
Melo estima em mais 20
mil o número de pescadores não registrados.
— A escassez pode ter
várias causas. Segundo aiguns biólogos, a sardinha
está migrando para outros
litorais ou para distâncias
' maiores; outros culpam o
excesso de captura e a depredação — disse o coordenador da Sudepe.
Pedro Melo explicou ainda que muitas traineiras
do Rio, Sào Paulo e Santa
Catarina passaram a capturar o atum. Aqui no Rio
cerca de 20 traineiras
abandonaram a pesca da
sardinha e passaram para
a do atum. Essa diminuição da frota e o alto custo
do combustível, que impede a perseguição dos cardumes em longos percursos, também contribuem
para a escassez.

Multas e

"cafezinho
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param 110 caminhoneiros

JL
Foi assim que 110 caminhoneiros
de basculhantes protestaram por duas
horas, na manhã de ontem, contra as
constantes multas "sem fundamento"
aplicadas pelo DER, pela Polícia Rodoviária Federal e até pela Comlurb,
sem falar dos "cafezinhos cobrados"
diariamente pelos PMs dó Batalhão
Rodoviário, no início da Rodovia Washington Luís, perto da Avenida
Brasil.
— Queremos trabalhar; só isso —
exclamavam, unânimes, os motoristas
autônomos queshá um ano transportam a "terra usada na recuperação da
área do Projeto Rio", informou o chefe
da obra, engenheiro Antônio Vulcanes, que prometeu tomar providências
junto do chefe do setor de multas do
DER, ontem à tarde. Só assim, e após
a denúncia à imprensa, os caminhoneiros dissolveram a fila de dois quilometros, parada no acostamento. >.

Mobilização
Sem apoio do Sindicato, que não é
específico de caminhoneiros de basculhantes, e sem associação de classe (a
partir de domingo, começarão a se
organizar melhor), os caminhoneiros
só paravam por notarem que alguns
começavam a estacionar. Os primeiros
iriam organizar a lista com as"colaboplacas
dos veículos cujos motoristas
rariam com a PM" para evitar "as
multas constantes"; essa- lista tinha
sido pedida por policiais, segundo a
maioria dos motoristas, que preferiam
não dizer os nomes.
Mas, depois de parados, não recolheram o dinheiro: preferiram protestar contra "a pressão da PM, do DER e
multas da Comlurb pela terra que deixam cair" durante o percurso, denunciou Élcio Teixeira, 44 anos, um dos
poucos a revelar o nome, mas sem
dizer a placa-do basculante que dirige
"escalpelado em multas",
para não ser
depois.

A gente pára ou dá a mixaria —
diz Élcio, que dirige há mais de 14
anos, comentando a investida de PMs
"o dia todo" ("se não dá a um, dá a
outro"). Normalmente, todos preferiam dar entre Cr$ 100 e Cr$ 200, para
se livrarem das multas, que vão de CrS
800 a quase Cr$ 3 mil. A maioria dos
caminhoneiros parece concordar: "só
a Policia Federal é mais devagar".
Formando uma grande roda, comentam:

Tem colega que abusa um pouco, não usa lona para cobrir o barro.

A

Acham, porém, que se deve observar melhor "os culpados". Os camium ano
nhoneiros trabalham há quase
na obra do Projeto Rio e "de um mês
pra cá a pressão está demais", lembrou Élcio, que mora em Vaz Lobo.
Excesso de carga; falta de lona;
pneus carecas; mau estado do carro e
terra espalhada durante o percurso de
18 quilômetros — ida e volta — são as
infrações atribuídas aos motoristas
que carregam perto do posto policial
rodoviário, na Rio—Petrópolis, retornam e voltam a pegar a rodovia para
deixar a terra na obra! O metro da
terra vale Cr$ 135, e um caminhão
transporta de oito a 15 metros, das 6h
às 22h diariamente. !
José Marques, motorista há quatro
meses naquele trecho, não pôde pegar
a plaqueta do ano no Detran devido às
multas: teve quatro, no valor total de
Cr$ 6 mil, e diz que o caminhão está
náo se lembra
em perfeito estado. Só"pro
cafezinho".
de quantas vezes deu
PMs negam
No início da mobilização, às lOh, a
PM tentou dispersar, mas os motoristas nào arredaram. Às 12h30min, no
final do movimento, a patrulha 500104
estava próxima do trecho que o cabo
Edison e soldado Aragão confirmaram
patrulhar regularmente.
— Dinheiro recebido de motoristas? Que eu saiba, nào — disse o cabo,
confirmou as constantes multas
que
"por falta de lona". Acrescentou que,
durante o movimento, o subcomahdante da companhia de trânsito de
Lucas, Tenente Mendonça, ordenou
"parassem de multar" por enque
quanto.
Porque precisam trabalhar, e "para
nâo atrapalhar o cronograma da
obra", segundo o engenheiro-chefe do
Projeto, os motoristas regressaram ao
trabalho enquanto aguardam uma soluçâo.
Acordos v
Ao JORNAL DO BRASIL, O engenheiro-chefe, Antônio Vulcanes, disse
que o DER continuará mantendo o
acordo firmado há um mès, através do
engenheiro da Seção de Conservação,
Marco Aurélio, e segundo o qual a
Rodofer — uma. das empreiteiras do
projeto — fornece oito homens para
conservar limpo um trecho de quatro
quilômetros percorrido pelos caminhoneiros. Desta maneira, a aplicação
de multas pode ser contida, informou
Vulcanes.
Luiz Carlos David
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Os 110 caminhoneiros ficaram em fila, na Washington Luís
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não fosse o providencial reasfaltamento que mobilizou 20 homens o dia todo

Obras deixam rua pronta
Para P™cU8ãoa S Pedro
da
A procissão que os pescadores da
Colônia Z-12, do Caju, realizam todos os
anos, percorrendo as ruas do bairro para homenagear São Pedro — seu padroeiro — está confirmada e se realizará
este fim de semana. O motivo é simples:
a Diretoria de Conservação da Prefeltura iniciou ontem as obras de reasfaltamento da Rua Carlos Seidl, em frente ao
número 90, tapando os buracos cheios
de água e lama que impediam a passagem dos 2 mil pescadores que acompanharão a imagem do santo.
A tradicional procissão, que se realiza há mais de 50 anos, foi salva por uma
turma de 20 homens e dois rolocompressores Dynapac, que limparam e
reasfaltaram um trecho de 100 metros
da principal rua por onde passa o cortejo. O trabalho começou às 7h30min,
estendeu-se até o final da tarde e terminará hoje, com uma equipe da Comlurb
que limpará os detritos retirados dos
buracos e esgotos entupidos da rua.

Os
Os moradores e trabalhadores do
bairro estavam contentes com a realização das obras de reasfaltamento, mas se
mostravam céticos quanto à eficácia
dos consertos. Nâo foram poucos os que
reclamaram que o Caju está abandonado pelas autoridades. Um morador disse
que a
que os problemas sâo antigos e "como
obra náo terá efeito permanente
todas as outras já realizadas aqui".
Segundo o presidente da Cooperativa da Colônia Z-12, José Figueiredo
Neto, a procissão em homenagem a São
Pedro sairá às 18 horas de amanhã da
sede da Cooperativa, na Rua Circular
12, e percorrerá um quilômetro e meio
até o posto de serviço na Rua Carlos
Seidl 910, com as imagens do padroeiro
e.de mais 29 santos, carregadas, cada
uma, por quatro filas de pescadores. No
domingo, no mesmo horário, a procissào voltará pelo mesmo caminho até a
sede da Cooperativa.

Canais e galerias serão limpos
Antes das chuvas do próximo verão, 34 rios, valões e galerias de drenagem do Rio deverão estar limpos,
informou ontem o Secretário Municipai de Obras, Renato de Almeida.
Nos trabalhos de desobstrução, a
exemplo do que foi feito nas galerias
da Rua São Clemente, será usado um
circuito fechado de televisão, para
facilitar a localização dos principais
pontos de obstrução.
Além da limpeza de rios e canais, a
Prefeitura do Rio de Janeiro iniciará,
no mês que vem, o nivelamento de
meios-fios e a retirada de calombos
em 213 logradouros públicos, de 55
bairros, de Norte a Sul da Cidade.
Essas obras, consideradas prioritãrias, deverão durar sete meses e
custarão Cr$ 800 milhões. No início do
ano, foram liberados Cr$ 106 milhões
para a limpeza de galerias na Praça
da Bandeira.
Desobstrução
O Secretário Renato de Almeida
explicou que, este ano, o plano de
ação da Prefeitura contra enchentes
começou a partir da liberação da verba de Cr$ 106 milhões para a limpeza
de bueiros, drenagem de rios e desobstrução de galerias de águas pluviais nas áreas da Praça da Bandeira,
Catumbi, Rio Faria Timbó, próximo
à Favela de Manguinhos, e da barragem de contenção da Rua Van Erven,
no Catumbi.
Agora, com a liberação pelo Prefei.to Júlio Coutinho de mais Cr$ 800
milhões, o plano de ação foi estendido
a outros pontos da Cidade. Serão
nivelados meios-fios de ruas e praças
e retirados os calombos do asfalto
que se formam nas pistas, em conseqüência do calor.
São os seguintes os canais, valões
e rios a serem dragados, em diversos
pontos da cidade: da Rua Cosme Ve-

Metrô pagará
dívidas com
verba federal

Copa reduz
horário de
servidores
Brasília — Telex enviado ontem a todos os ministros, ao diretor-geral do
DASP e ao ConsultorGeral da República pelo
Ministro Leitão de Abreu,
em nome do Presidente Figueiredo. estabelece que
os servidores públicos federais poderão ser dispensados do expediente, a
partir das llh. nos dias em
que a Seleção Brasileira jogar, na segunda fase da
Copa do Mundo, os servidores começarão o expediente às 8h.
No início da próxima semana. o Banco Centrai comunicará aos bancos que o
expediente, também nos
dias de jogo do Brasil na
segunda fase da Copa, será
das 8h as llh. Para que
este horário fosse estabelecido, foi necessária a interferència do presidente do
Banco Central, Carlos Geraldo Langoni. As associações de bancos queriam
que o expediente começas-

Fotos de Geraldb Viola

Brasília — O Ministro dos
Transportes, Cloraldino Severo, autorizou a liberação de Cr$ 980 miIhões 893 mil para o metrô do Rio
de Janeiro. Esses recursos, que serão utilizados no pagamento das
faturas atrasadas dos empreiteiros
do metrô carioca, seguiram ontem
mesmo através de ordem do Banco
do Brasil ã conta da Companhia do
Metropolitano do Rio de Janeiro.
Os recursos liberados, provenientes do Programa de Mobilização Energética (PME), estão previstos no convênio assinado entre o
Ministro dos Transportes e o Govemador do Rio de Janeiro. Pelo
convênio, o Governo federal, através da Caixa Econômica Federal,
repassará ao metrô do Rio CrS 3
bilhões 300 milhões, já liberados, e
mais Cr$ 2 bilhões e 343 milhões do
PME, este ano.
Do total de CrS 980 milhões 893
mil do PME, liberados ontem. CrS
243 milhões 350 mil se referem à
última parcela do PME do ano passado devida ao metrô carioca e CrS
737 milhões 543 mil são do PME
deste ano.

lho, junto ao novo terminal de ônibus, *¦
no Cosme Velho; das Ruas Batista da
Costa e General Garzon, além da
Avenida Lineu de Paula Machado, no
Jardim Botânico; das Avenidas
Aquarela do Brasil, Almirante Álvaro
Alberto e Jaime Silvado, em São Conrado; e Canal do Mangue, entre as
Avenidas Presidente Vargas e Francisco Bicalho.
Zona Norte
Obras de dragagem também serão
feitas nos rios Joana e Maracanã, em
Sáo Cristóvão; rio Faria Timbó, na
Pavuna; canal da Penha; rio Irajá; rio
Jequiá; rio Faria; rio Jacaré; rio Salgado; rio Faleiro; rio Méier; rio Ninguém, em Madureira; rio Frotinha,
em Bento Ribeiro; rio Timbó Superior, em Piedade; rio Novo Sanatório,
em Rocha Miranda; rio Acari; rio
Avenida Meriti; e valão da Rua Fieming, em Jacarepaguá.
Também na Zona Norte seráo dragados o rio das Pedras, na Estrada
Intendente Magalhães; rio dos Cachorros, no trecho do Parque Colúmbia; rio da Estiva; canal da Avenida
Santa Ursulina; e os valões das Ruas
das Mangueiras e da Estiva. Serão
ainda desassoreados os rios Quitungo, Arapogi, dos Cachorros, Joana,
Trapicheiro, Ramos, Comprido e o
canal da Avenida Paulo de Frontin.
Os trabalhos de nivelamento e retirada de calombos, beneficiarão, entre outros, as Avenidas Rio Branco,
Presidente Vargas, Marechal Floriano, Passos e Mem de Sá, todas no
Centro; Atlântica, Prudente de Morais e Niemeyer, na Zona Sul; Edson
Passos e Sào Francisco Xavier, na
Tijuca; Estrada do Galeão, na Ilha do
Governador; Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido; Avenida 28 de
Setembro, em Vila Isabel; Rua Càndido Benício, em Jacarepaguá; e Avenida Automóvel Clube, na Pavuna.

Leblon promove
amanhã arraial
de festa junina

Começa amanhã, às 16h, com muito
quentão, forró, samba, jogos e brincadeiras, o Arraial do Leblon, no terreno
ao lado da Cobal do bairro, perto do
Conjunto Habitacional Selva de Pedra.
A iniciativa é da Associação dos Mpradores e Amigos do Leblon, em conjunto
com a Associação para o Desenvolvimento da Selva de Pedra, com o apoio
da Riotur e o patrocínio do JORNAL
DO BRASIL. A entrada é gratuita.
A grande festa junina irá das 16h até
a lh de domingo. Um conjunto de forró,
dois de samba, quadrilhas e um casamento na roça animarão a festa. Haverá, ainda. 15 barracas enfeitadas distribuídas pelo terreno, que venderão comidas e bebidas típicas dos festejos juninos e oferecerão jogos .corno pescaria,
boca-de-palhaço, pacote-surpresa e vira-latas. Perto da fogueira, haverá brincadeiras como corrida do saco, pau-desebo. dança da cadeira e dança da laranja.
— O nosso objetivo principal é a
integração comunitária. Dentro desse
espirito, nos entramos em contato com
a Associação de Moradores da Cruzada
Sáo Sebastião que nâo só vai participar
com uma barraca, como, também, enviar dois conjuntos de samba: o Balancié e o Baba de Quiabo — disse dona
Natércia. presidente da Associação dos
Moradores e Amigos do Leblon.

Agua será
normal em
Madureira
Após 10 meses de luta,
um abaixo-assinado com 3
mil assinaturas intitulado
Três Viagens à Cedae; e
uma audiência na 15a Região Administrativa (Madureira), os moradores de
Bento Ribeiro, Osvaldo
Cruz, Fontinha e adjacências verão daqui a um mês
o seu sonho realizadora
normalização do abastèbimento de água na região.
Ontem, cerca de 200 piessoas foram "ver para crer"
o I início das obras caitegando faixas e cartazes ria
Rua Jolivada Fonseca.em
Bento Ribeiro. A rua onde
foi iniciada a obra nunca
teve problema de abastecimento, segundo os moradores. D Isaura Magalhães, que mora no local há
40 anos, olhou desconfiada
o tumulto causado por
uma escavadeira e vários
canos espalhados pela cal"Quan- .
cada e comentou:
do não tinha cano tinha
água. E agora que tem cano, será que vai ter água?".
PROBLEMAS
POLÍTICOS
A festa de início das
obras foi comandada pelo
Deputado estadual Jorge
Leite, que em seu curto
discurso, prometeu voltar
lá no final de julho — quándo a obra estiver pronta?—
para tomar cafezinho e beber água com os mdradores.
Yr
A manifestação teve toda característica política.
Desde a distribuição ^Be
um folheto exaltando^ a
obra e agradecendo a quatro deputados do PMDB,
até as informações que" a
presidente da Associado
de Moradores da Fontinha
e Adjacências (AMAFA^J á
havia obtido na própria
Cedae.
Segundo a presidente'da
Associação, Heloísa Elena
de Carvalho Santos, numa
das últimas vezes que foi à
Cedae para pedir providèncias ouviu de um funcionârio do órgão que o
projeto de número 1020 -—
que prevê a melhoria de
abastecimento da região
— pronto desde 79, ainda
não havia sido liberado
"na mão de
porque estava
políticos".
Por causa disso, os moradores enfrentam problemas como o de D. Adelaide
Gonçalvez de Oliveira, moradora na Rua Ubaldifia
Jacaré, 207, na Fontinha,
que hà 38 anos não térn
água em sua casa — "há
um ano, um funcionário da
Cedae me pediu Cr$ 15 ijftil
e 10 metros de cano paira
que pudesse ter água;* a
qual seria puxada de uma
garagem de ônibus. Como
náo tinha dinheiro, fiquei
sem água", disse ela. V
Segundo o engenheiro
Paulo Rui, assessor da diretoria de Obras da Cedae,
a instalação da linha alimentadora vai reforçar^as
zonas alta e baixa de Bento Ribeiro e Osvaldo Cruz,
que tèm abastecimento
precário. Passando pelas
Ruas Joliva da Fonseja,
Henrique de Melo, Divisoria, Marina, Upiara e Apody seráo colocados canos
de 200mm numa extensão
de 1 mil 230 metros. ^
A obra, de Cr$ 316 milhòes, irá beneficiar os 400
mil habitantes de Bento
Ribeiro e Osvaldo Cruz
através de 90 ruas. Também foi anunciada, na ocasiâo, outro projeto para reforço de abastecimento em
Rocha Miranda e Madureira. As obras terão início'ho
dia 8 de julho com tubulações que seráo colocaâas
em um mês nas Ruas Carolina Machado. Átila Silveira, Estrada do Portela. ÜSstrada do Sapè e Frei Bento. Sua extensão é de 1 mil
600 metros e o seu custo é
de aproximadamente Cr$
900 milhões.

INTERNACIONAL
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Pronto para o lançamento, o comandante da missão espacial, o soviético Dzhanibekov (C), acena com a mão,
ao lado de seus companheiros de vôo: Ivanchekov (D) e o primeiro astronauta francês, Jean-Loup Chrétien
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O foguete soviético de 45 metros, lançado de Baikonur, na Ásia
Zt- Central, fará 121 órbitas e deve voltar a 2 de julho
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The New York Times — o fim da "inocència" americana em missões espaciais. Em
Moscou, o Governo soviético afirmou que
"não
permitirá que os Estados Unidos
dominem militarmente o espaço exterior"
e acusou os americanos de se prepararem para uma guerra nuclear: "Sabe-se
que 7ios próximos 10 anos os Estados
Unidos pretendem pôr em órbita estações
espaciais militares".
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VEJA QUEM GANHOU 0
CHEVETTE DESTA SEMANA.
CONCEIÇÃO DE MARIA FREITAS DA MOTTA
JOSÉ DOS SANTOS
Estes foram os vencedores desta semana no sorteio espanha 82 - Gols da
Copa, realizado na noite de ontem, na Bandeirantes Canal 7. Mas continue
respondendo o Cupom. 0 Chevette da próxima semana poderá ser seu.
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toridades espaciais francesas, como medição das radiações cósmicas e a influência da
falta de gravidade sobre o organismo humano. A nave Soyuz-6 fará 127 órbitas em torno
da Terra e, de acordo com as previsões, volta
dia 2 de julho.
Na França, vários cientistas, alguns
membros da Comissão Espacial francesa,
criticaram a cooperação espacial com a
União Soviética, sob a alegação de que equivale a um apoio do Governo francês à politica soviética na Polônia e no Afeganistão. Ao
lançamento do foguete, em Baikonur, esteve
presente o Embaixador da França em Moscou, Claude Arnaud.
O Governo francês alegou, porém, que o
projeto é resultado de um acordo entre instltuições cientificas e que foi assinado em
1979, pelo então Presidente Giscard d'Estaing. De qualquer forma, segundo a agência
de notícias Reuter, o Governo francês pediu
às autoridades soviéticas que nào façam do
vôo conjunto uma propaganda simbolizando a importância da détente.

tusiasticamente o início bem-sucedido da
missão.
Pela primeira vez desde 1975 — quando
astronautas lançados numa cápsula Soyuz
fizeram uma manobra de acoplamento no
espaço com uma nave Apollo americana —
os soviéticos assistiram ao vivo ao lançamento de um foguete. Em breve discurso
antes de partir, o comandante da missáo,
Dzhanibekov, disse estar seguro de que os
resultados deste vôo "fortalecerão, a amizade entre os povos soviético e francês".
A missão iniciada ontem seria cohsiderada uma rotina entre os 51 lançamentos
soviéticos se não fosse pela participação
francesa. Trata-se do décimo vôo do programa Intercosmos, do qual participaram cosmonautas de vários países do bloco soviético, como Polônia, Vietnã e Mongólia. Todas
as missões foram comandadas por soviéticos.
Durante sua permanência no espaço, o
astronauta Chrétien, coronel da Força Aérea
francesa, realizará experimentos para as au-

A REFINAÇÕES
DE MILHO
PLANTOU UMA
NOVA FABRICA EM
BALSA NOVA.
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Apenas cinco horas antes do lançamento,
domingo, da nave americana Columbia,
'/engenheiros
começarão a carregar de
.
hidrogênio líquido (armazenado no tanique à esq.) o tanque de combustível da
.nave íà dir., entre os dois foguetes da
.] Columbia). O quarto e último vôo de
,.testes da Columbia, que leva uma carga
militar sobre a qual o Governo americaulrio nega-se a falar, assinala — segundo
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Moscou — A nave espacial soviética
Soyuz-6 entrou ontem em órbita para uma
missáo de 10 dias, levando o primeiro astronauta francês, Jean-Loup Chrétien, e dois
veteranos soviéticos, Vladimir Dzhanibekov
e Alexander Ivanchekov. Chrétien, 43 anos,
torna-se assim o primeiro astronauta fora do
bloco socialista a participar de um programa espacial soviético.
O lançamento do foguete de 45 metros,
do centro espacial Baikonur, num deserto
centro-asiático, às 13h30min (hora de Brasilia), foi transmitido ao vivo para a França e
toda a União Soviética. Hoje, os três cosmonautas acoplam sua nave à estação orbital
Saliut-7, onde passarão uma semana em
companhia dos soviéticos Anatoli Beresovoy e Valentln Lebedev, lançados no dia 13
de maio.
Dez minutos depois do lançamento, os
astronautas anunciaram que estava tudo
bem e que tinham entrado em órbita. E a
televisão mostrou os funcionários do controle espacial, fora de Moscou, aplaudindo en-

Canaveral — UPI
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Francês voa com soviéticos na Soyuz-6
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VEIA 0 QUE
VOCÊ VAI COLHER
COM ISSO.

A Refinações de Milho dá mais uma
demonstração de otimismo e
confiança no desenvolvimento do país,
inaugurando dia 25 de junho, em
Balsa Nova, Paraná, sua mais nova
fábrica de processamento de milho.
A construção da fábrica de Balsa
Nova foi iniciada no final de 79 e
representa um investimento total de
cerca de Cr$ 6 bilhões.
A nova unidade amplia o grande
parque industrial que a Refinações está
plantando há 53 anos, representado
pelas fábricas de Vila Anastácio (SP),
Moji Guaçu (SP). Pouso Alegre (MG) e
cidade do Cabo (PE).
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Nova oferecerá aos agricultores de
E vem de encontro ao rápido
crescimento do mercado brasileiro de uma vasta região para a venda de sua
derivados do milho, no momento em
produção de milho contribuirão,
indiretamente, para a manutenção da
que o estímulo à agricultura é meta
prioritária do Governo e da sociedade. política governamental de preços.
E, ainda, a nova fábrica, além de
A nova fábrica moerá, inicialmente,
contribuir para a elevação das receitas
200 toneladas de milho por dia,
do Município de Balsa Nova e do
elevando para 700.000 toneladas por
ano, a capacidade de produção
Estado do Paraná, cujos governos
total da empresa. Ela vai proporcionar apoiaram decididamente o
empreendimento, representa um passo
melhores condições de
importante em direção à
comercialização do milho para cerca
de 1.100 agricultores do Paraná, pois a descentralização industrial e
regionalização da economia nacional.
Refinações manterá sua tradição de
Como você vê, sempre que a
dar preferência às compras diretas aos
Refinações planta uma nova fábrica,
lavradores e às cooperativas.
As condições favoráveis que Balsa o país inteiro colhe bons frutos.

Refinações de Milho,Brasil Ltda.
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Águas Turvas
0 julgamento de Belém é um penoso episódio
da história brasileira contemporânea — em seus_
antecedentes, em si mesmo, em seus desdohramentos. Tem muito de um caso exemplar — e às vezes
produz a impressão de que se procurou acentuar
esta exemplaridade. Na origem de tudo, o tão grave
Ligado a
quanto complicado problema da terra.
este, o problema da relação entre a Igreja — ou
"entre
alguns setores da Igreja — e o Estado,
dificultado pela atuação de religiosos vindos de fora
e que às vezes parecem ter saltado de pára-quedas
numa realidade que desconheciam e que não pode
senão chocá-los. Pairando sobre tudo, a Lei de
Segurança Nacional, excessivamente genérica para
e criando
poder ser aplicada a torto e a direito,
imensas sombras porque a relação entre o Estado e
— o
a sociedade ainda não é natural ou satisfatória
em outros
que tende a transformar a Lei, que existe
países (mesmo desenvolvidos), num exercício permanente de suspeição e intimidação.
Assim como não se deve invocar a todo
momento essa Lei onipotente, distante — e em mais
de um ponto defeituosa — também não se deveria
invocar com excessiva freqüência a diferença existente entre a justiça dos homens e a justiça de Deus.
A justiça dos homens realmente é falha; e há de fato
coisas estranhas em todo o decorrer deste processo
que condenou padres e posseiros. Nenhum país,
entretanto, pode viver sem essa justiça limitada e
falha — mesmo quando ela é excessivamente falha.
Pode-se (e deve-se) protestar contra as falhas; mas
nâo há sentido em transformar um altar — e
.sobretudo um ofício religioso — em resposta ou
réplica a esta justiça; pois trata-se de quantidades e
valores perfeitamente heterogêneos. Altares e ofícios
religiosos não deviam prestar-se a manifestações
contra isto on aquilo; e ninguém deveria saber
melhor disto do que a Conferência dos Bispos do
Brasil.
Descer a minúcias, neste processo, é atravéssar camadas sempre mais dolorosas de perplexidade, para quem entende que a Igreja e o Estado são
dois aspectos perfeitamente indissociáveis — até
onde a vista pode enxergar — da realidade brasilei-

ra. Em relação ao episódio inicial, que resultou num
crime de morte, há evidencias bastante fortes de que
os padres franceses incorreram, na melhor das
hipóteses, em pecado de imprudência. A realidade
do interior do Araguaia — como -a «le outros
interiores brasileiros — não precisa de muitos
estímulos para explodir em violências. Saberiam
disso os padres quando fizeram sermões supostamente bem intencionados? Até onde essas pregações
foram responsáveis por um assassinato? Não é
muito fácil apurar, em que pese o depoimento da
maior parte dos posseiros, que serviu como peça de
acusação. Também nào é fácil descobrir por que o
processo e o julgamento foram cercados de mistérios
e suspeitas, com mudanças de depoimentos e adulteração de textos; e menos ainda é fácil discernir a
racionalidade das sentenças, ou da entrega do
processo à Justiça Militar.
Deduzir, de tudo isto, que o julgamento foi
uma farsa é dar um salto muito grande — que as
lideranças eclesiásticas brasileiras deveriam ser as
últimas a querer ou poder dar. Pois nenhuma
sociedade dispensa um ordenamento jurídico — e o
ser
plano jurídico, assim como o político, não pode
aperfeiçoado à força, ou do dia para a noite (a
revolução é a falsa alternativa a esse dilema; pois as
revoluções costumam introduzir ordenamentos ainda mais imperfeitos, revestidos de um dogmatismo
triunfante).
Transformar um episódio como o julgamento
de Belém em pedra de toque do relacionamento
entre a Igreja e o Estado ou da aferição do processo
político brasileiro é atribuir a um caso tenebroso
uma importância assustadora. 0 que importa é
saber por que aconteceu tudo isto; e desenvolver
todos os esforços para que casos desta natureza se
tornem cada vez menos freqüentes. Náo será,
evidentemente, este julgamento que tolherá — como
afirmam alguns — a missão que a Igreja assumiu de
denunciar os nossos dramas sociais. Mas também c
ingênuo acreditar que a condição eclesiástica confira algum tipo de imunidade permanente — sobretudo em se tratando de um episódio violento. Há
fronteiras entre a jurisdição do Estado e a da Igreja
— que cada um dos lados deveria respeitar.

Duas Conquistas
No âmbito de suas prerrogativas, o Congresso
está fazendo duas conquistas de considerável importância. A emenda constitucional de iniciativa do
Governo abrigou uma reclamação da maior pertinência, quanto ao exercício das funções do Legislativo, e suspendeu o cerco feito às comissões parlamentares de inquérito, que desde 1969 estavam confinadas praticamente ao edifício do Congresso porque
proibidas de estender o trabalho de investigação
além do horizonte físico do Distrito Federal. E
atendeu ainda a outra queixa, de igual procedência,
quanto aos tradicionais pedidos de informação a
órgãos do Poder Executivo.
É verdade que as restrições feitas à atividade
parlamentar no domínio em que se situam esses dois
temas representavam uma espécie de manifestação
retardada, mas tremendamente eficaz, de ressentimentos acumulados no Executivo, através de vários
períodos presidenciais, em face de excessos praticados por congressistas, geralmente por deputados, no
exercício de faculdades constitucionais. Na hipótese, os ressentimentos falaram alto demais, relativamente aos incômodos desnecessários causados a
Ministros de Estado por certos requerimentos elaborados e encaminhados sob inspiração facciosa.
Atuaram para limitar a ação do Congresso alguns
preconceitos contra a instituição parlamentar, que
não por acaso chegou a ser radicalmente suprimida
da estrutura do Estado em mais de uma oportunidade em que predominou a visão autoritária do
Governo.
Nos primeiros anos de vigência da Constituide
1946, os deputados oposicionistas, da UDN e
ção
de Partidos menores, fustigaram Ministros e autoridades administrativas diversas com indagações julgadas impertinentes mas que eram atendidas sem
qualquer dano para o Governo, quando não resultavam úteis de alguma forma para o esclarecimento
da opinião pública. Depois de 1964, mas principalmente a partir de 1969, a faculdade parlamentar de
mover a administração a explicar-se perante a
sociedade foi posta sob suspeita de estar servindo ao
propósito de levar o Governo ao descrédito público.
Daí a limitação imposta pela Emenda no 1 aos
requerimentos de informação, que até agora não

podem versar assunto diverso daqueles que estejam
sendo tratados em projetos de lei. É este cerceamento que se corrige no bojo da longa emenda do
Palácio do Planalto, eliminando-se o equívoco,
tanto doutrinário como prático, de conceber-se
rigidamente e ao pé da letra o princípio da separação dos Poderes. Nem só para o efeito de elaborar
projetos de leis necessitam os congressistas de
informações eventuais — tão precisas e completas
quanto possível — sobre a Administração em si
mesma. 0 atual Governo atende a uma necessidade
que não é do Congresso mas da sociedade em geral;
e admite com naturalidade que seus órgãos operacionais devam estar abertos à fiscalização da opinião pública, em nome da qual atuam por definição
os representantes do povo reunidos nas duas Casas
Legislativas.
O dever de informar volta a ser reconhecido
nos escalões mais elevados do Poder, prevendo-se
— feito agora em nível
que esse reconhecimento
constitucional — atue para modificar a mentalidade
instalada nos escalões menores, onde a superstição
do sigilo cortou quase completamente os canais de
acesso do cidadão aos centros em que se joga com
sua vida cotidiana e com seu futuro.
Interesse igual, senão maior, oferece o levantamento do cerco às comissões parlamentares de
inquérito. Afastada a possibilidade de se voltar ao
abuso desse instrumento importante, cujo número
continua limitado para funcionamento simultâneo,
a Câmara readquire de fato a faculdade de fiscalizar construtivamente a Administração, por meio de
investigações capazes de identificar erros e de
oferecer soluções alternativas a certos problemas
crônicos ou novos, como tantas vezes aconteceu.
Impedidas de sair da sede do Congresso Nacional,
como estão presentemente, diminui-se com seu raio
de ação a necessária liberdade de investigar.
As duas conquistas desta semana, de aparência diminuta, vão ter ainda o efeito de permitir que
os congressistas reflitam melhor na difícil missão de
regulamentar o Artigo 45 da Constituição, no qual
eles vislumbravam ultimamente a criação problematica, ou inviável, de uma espécie de sucedâneo do
ombsdman escandinavo para compensar as limitações ao seu papel fiscalizador.

Perigos de Junho
"o Rio
A informação oficial é alarmante —
—
está sobre um barril de pólvora"
porque, mesmo
descontando-se a carga retórica, a estatística da
Secretaria de Segurança obriga o cidadão a pensar
no problema que nunca lhe pediu atenção. Os
números referentes aos primeiros seis meses deste
ano têm uma potência explosiva assustadora para
quem não se diverte com perigos: já foram apreendidas 158 mil unidades de fogos — isto é, petardos
de fabricação proibida.
À margem do espetáculo visual de inegável
beleza, os balões que pretendem também incorporar-se legalmente à paisagem do Rio são apontados
como responsáveis por catástrofes ecológicas: os
incêndios nas florestas e nas montanhas aumentam
de número na temporada em que sáo lançados. A
Secretaria de Segurança já apreendeu até agora
5.500 balões este ano, mas se confessa impotente
e
para reprimir a prática, atualmente organizada
largamente difundida.
A campanha contra a contravenção junina de
soltar fogos proibidos começou com a advertência à
população para os perigos de ser consumidora de
petardos. No caso dos balões, a população é apenas
espectadora porque a fabricação é dos próprios
grupos que se reúnem para soltá-los. A Secretaria
de Segurança chamou a atenção dos baloeiros, mas
acabou recusando os argumentos que eles levaram
não
para fazer a defesa dos balões como prática que
incêndios. As autopode ser responsabilizada pelos
ridades recusam, porém, a distinção entre balões
caseira ou feitos
pequenos e grandes, de fabricação
com material importado, porque do ponto-de-vista
da segurança urbana e florestal o perigo é o mesmo.
O fogo dissemina o perigo numa escala crescente,
capacidade policial de
que já está muito acima da
circunscrever-lhe as conseqüências.
Realmente, à luz dos dados fornecidos pelos
balões, a
grupos e clubes que se formam para soltar

polícia não tem como admitir a prática, mesmo
privando a cidade de um espetáculo de grande efeito
visual. Mesmo assumindo a responsabilidade pelas
possíveis conseqüências dos balões que caíssem
antes de alcançar o mar, os grupos baloeiros não
teriam garantias suficientes para responder pelos
prejuízos materiais. Sem falar na controvérsia inesgotável que seria estabelecer responsabilidades em
casos de incêndio.
Age a Secretaria de Segurança com acerto ao
partir da advertência para esclarecer a população
antes de lançar uma ação repressiva para acabar
com essa contravenção. Apenas, uma vez acionada a
campanha, terá que levá-la até o fim, sob pena de se
desacreditar. A advertência deve ser ampliada para
que toda a população se torne consciente dos
múltiplos perigos que a crescente quantidade de
balões, por uma temporada que não se restringe ao
mês de junho, tem-se encarregado de comprovar de
ano para ano.
Os balões são acontecimentos visuais coletivos, mas os fogos são de uso restrito. A estatística
junina mostra, porém, o grande número de acidentes domésticos que não chegam ao conhecimento
geral. Este ano, além da rotina das festas da
temporada, paira sobre o Rio em particular, porque
na verdade o problema é nacional, uma atmosfera
comemorativa estimulada pela Copa do Mundo. O
problema dos fogos de explosão não tem a ver com
os inocentes fogos de artifício, e sim com os petardos
de efeito contundente. Os fogos de explosão têm sua
fabricação, sua venda e seu uso proibidos por lei. As
pessoas em geral não sabem da proibição e desçonhecem os perigos do uso. Portanto, a prioridade
continua a ser para a campanha de esclarecimento.
As autoridades precisam conquistar primeiro a
confiança da sociedade, para ganhar aliados numa
— mas que não pode ser perguerra prolongada
dida.
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Futebol no MAM
Tendo tido oportunidade de presenciar a abertura da exposição O Universo
do Futebol que teve lugar no MAM (Rio)
no dia 15/6, notei algumas irregularidades nas informações publicadas por esse
jornal no dia 18/6 a respeito do mesmo
evento.
Foi publicada uma Coto cuja legenda
dizia ser o trabalho fotografado do artista Rubens Gerchman, e incluindo nesse
mesmo trabalho a performance na qual
toma parte a bailarina Lenira. Na verdade o espaço onde foi realizada a performance é um trabalho de Gerchman (o
campo de futebol com as camisas penduradas) mas a performance propriamente
dita foi realizada pelo artista Ivald Granato.
Suponho que seria conveniente retificar a informação, ou através da publicação dessa carta ou de uma nova nota
atribuindo os trabalhos certos aos artistas certos. Maria Cecília R. Lima Peirão
— São Paulo (SP).

merciais, inclusive a que me pediu pelo
rádio mais do dobro do preço do concorrente, anunciam seus planos de vendas
assim: Cinco vezes sem juros ou à vista
com 15% de desconto. Ora, é elementar
que os juros cobrados a prazo sào, na
pior hipótese, os 15% prometidos para o
pagamento à vista. Além do mais, com a
inflação que temos e custos financeiros
tào altos, só por filantropia os comerciantes deixariam de cobrar juros em
vendas a prazo, ainda que de poucos
meses.
Face ao exposto, permito-me sugerir
aos sindicatos de trabalhadores que
prestem a seus associados um serviço
que poderá beneficiá-los em muito: ensiná-los a comprar de forma a nâo serem
iludidos por publicidade muitas vezes
mentirosa. Com poucas lições será possivel levar os assalariados a pesquisar
antes da compra e a fazer algumas contas simples para comparar os preços e
condições do negócio em vista. Dessa
maneira poderiam poupar um pouco do
que ganham com tanta dificuldade. GUson Rangel Rolim — Niterói (RJ).

Petrópolis
Declaramos todo o nosso apoio ao
artigo publicado no dia 27/5/82 sob o
titulo Em defesa de Petrópolis. É urgente que a população da cidade seja esclarecida sobre o que está sendo feito contra ela. Precisamos lutar pelo nosso espaço, pelos nossos referenciais históricos
dia a dia apagados pela ação de pessoas
gananciosas. A qualidade de vida em
Petrópolis está caindo assustadoramente porque não existe a menor preocupação com o homem no seu espaço, nenhuma preocupação com a densidade demográfica alterada pela construção desordenada de edifícios em ruas estreitas,
entre outros problemas.
Também nós, moradores antigos desta cidade, estamos lutando em defesa
dos que destroem se escondendo na escuridão da noite porque sabem que estão cometendo crimes contra a comunidade e por isso precisam cavar morros,
destruir prédios antigos tombados, acobertados pela noite.
Artigos como esse, bem fundamentados, protegidos por leis, sáo importantíssimos para Informar à comunidade o
nível dos crimes que estão sendo cometidos à sua revelia. Queremos Petrópolis
com seu espaço preservado, seu progresso humanamente planejado, seus habitantes protegidos e informados, principalmente informados sobre projetos ur,banísticos. Claudia Lessa, Marcela Buli
de Matos, Carmem Lúcia dos S. C, Maria Aparecida de Oliveira, Rejane Pinheiro Reisinger, Maria Elena Conde
Suares, Ivete Miloski — Petrópolis (RJ).

Falta de ética
Segundo entendo, a seriedade é a
pedra angular do sistema de livre mercado. Sem isso a economia de mercado
nada mais é que jogo especulativo e
nunca levará o consumidor a Interessarse pelos fundamentos do sistema e acreditar nele. É comum ver-se as classes
empresariais reclamando da excessiva
intromissão do Estado nas atividades
econômicas; em vista do comportamento aético de um grande número de empresas comerciais, o que se deve lamentar é que tal intromissão seja, muitas
vezes, mal dirigida e nem sempre competente.
Desejo citar dois casos que comprovam as considerações que faço. Em fins
de maio adquiri um rádio de marca
multo conhecida pagando o menor preço
da praça, após a pesquisa que habitualmente faço. O absurdo foi que, pagando
CrS 23 mil 600, pelo citado aparelho,
cheguei a vê-lo oferecido até por Cr$ 48
mil 700. Em loja da mesma empresa que
cobrava este último valor, o preço pedido era de Crt 38 mil 500. Positivamente
um absurdo que nenhum Clube de Lojistas ou Associação Comercial poderá explicar. O caso seguinte está relacionado
com um artifício publicitário mentiroso
o qual, lamentavelmente, consegue ludi• briar os incautos. Algumas empresas co-
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PIS desaparecido
A Caixa Econômica Federal, em seu
(vale-se ressaltar), apreótimo anúncio "um
serviço eficiente e
goa que tem
rápido", serviço este que se destina, ao
que me parece, somente aos clientes
depositantes de sua caderneta de poupança, o que é lastimável, posto que eu,
como cliente (contra minha vontade), Já
que sou cadastrada no PIS, sou brindada com um serviço ineficiente e lento.
Fui cadastrada no PIS em 1975, tendo conta no Banco Nacional, Agência
Centro, em Belém do Pará. Quando da 1*
vez que me dirigi ao banco para receber
os juros que fazia jus na época (1977), fui
informada, pelo banco mencionado, que
o n° do meu cadastro ali não constava.
Procurei entào a Caixa Econômica
daquela cidade, que, depois de algumas
de microfilme), inverificações (através
formou-me que, "por um erro de computação, o n° do meu cadastro foi parar em
uma agência do Banco Nacional em Manessa cidade)", e
naus-AM (nunca estive
"deles" — eu deveria
que por este erro —
enviar uma carta pedindo a transposlçâo do meu cadastro para Belém; eu fiz a
carta; aliás, fiz três, além de idas constantes àquela agência da Caixa e nada
foi resolvido, a não ser o extravio do meu
cartão do PIS.
Como tive que mudar-me para esta
cidade em 1978, passei a enviar sucessivas cartas para Belém (seguindo orientaçáo da Caixa Econômica aqui do Rio),
pedindo a correção do erro, 2a via do
cartão, transferência de meu cadastro
para esta cidade, bem como informações
quanto ao uso do Pasep no qual sou
também cadastrada; tudo em vào, não
obtive nenhuma resposta, e não quero
crer que seja culpa da ECT, pois a Caixa
Econômica em Belém continua no mesmo lugar e o Correio não iria errar em um
n° tào grande de vezes.
A última carta que enviei foi em janeiro deste ano. Agora uso esse jornal
para informar à Caixa Econômica que
venho trabalhando ininterruptamente
desde 1975, que tenho Carteira de Identidade, CPF, Carteira Profissional, sou

DO BRASIL

LTDA

brasileira, sou eleitora, jamais ganhei na,,"*
Loteria Esportiva e muito menos na Lovi b
to, e que apesar de ter dois empregos
(declarados no Imposto de Renda/82),
nào estou incluída no rol dos que ganham 10 salários mínimos, muito pelo
contrário; portanto, não vejo razão para
durante todo este tempo nào têr recebido sequer Cr$ 2, como participante deste
"Programa de Integração Social".
•f'1
Para encerrar, faço à Caixa Econômi- -r
ca as seguintes perguntas: — Cadê o,,n
meu PIS? — A quem devo recorrer? —„
Ao Ministro Hélio Beltrão? — Ao Sr Gil
Macieira? — Devo constituir advogado?X
— Ou enviar carta ao novo programa, O _.
Povo e o Presidente? Edna Mara Tava-""
res Maia — Rio de Janeiro.
'-&**)*[
,

Taxa injusta

-

así

Peço-lhe tomar público o meu protesr
to contra a desidia e o abuso do DCT..
(Correio) que,agindo mal, faltando à sua,
obrigação de fazer a entrega da correspondència que lhe é confiada, ainda co-mete o abuso de exigir do prejudicado ópagamento de taxa receber uma recla-_ .
mação contra a sua desidia e irresponsa'
bilidade. E o prejudicado pelo irregular
procedimento, além de ter pago uma.
elevada taxa para a remessa de uma'.'
carta sob registro, ainda está obrigado •
ao pagamento de nova taxa, contlnuan"
do prejudicado pelo mau serviço do Cor.-'
reio, pois a reclamação fica sujeita a um
demorado processamento. Logo de saídao Correio marca um prazo de 15 dla§j,_
para o prejudicado procurar qualquer,,^,
informação sobre o andamento do prow
cesso.
Registrei uma carta na Ag. do Correio1'^
da Av. Gomes Freire, endereçada à Em"
baixada da União Soviética, em 26/4/82,""
sob o n° 995.915 e até hoje a carta não for**'
entregue, apesar de me terem cobrado..,
aiporte simples de Cr$ 161.
Vou gastar muito dinheiro em Juízo-;para agir contra o Correio, cobrando^,,
indenização por perdas e danos, mas nãórii
pago nem um tostão de taxa, pois à
cobrança desta é um abuso injustificável. Prejudicam a parte, agindo mal, em
lugar de devolver o dinheiro mal cobrado, desproporcionádo para uma carta
simples a ser entregue no Leblon, Rua
Visconde de Albuquerque, ainda querem .
obter uma renda ilícita, cobrando uma
taxa injustificável. Raimundo Barros Filho — Rio de Janeiro.

•

As cartas serão selecionadas para publicação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legivel e endereço que permita confirmação
prévia.

Correções
O JORNAL DO BRASIL errou, ontem,
na página 9 do caderno Esportes, ao
afirmar que o jornal O Estado de S.
Paulo tinha divulgado o nome dos turistas que passeavam em Marbella. Na
verdade, as notícias sobre os supostos
desaparecidos jamais mencionaram
seus nomes.
O JORNAL DO BRASIL errou, na
4 ("O que é que
edição de ontem, na pág."emendâo")
nos
o Governo quer com o
itens 22 e 23. A proposta do Governo,
alterando o Colégio Eleitoral, nele
acrescenta mais seis deputados estaduais por Estado, indicados pela bancada majoritária na Assembléia Legislativa, enquanto a lei em vigoi estabelece
que os delegados estaduais são indicados pelas Assembléias na base de três
por Estado. Quanto ao item 23, a propôsta do Governo fixa a eleição do Presidente da República em 15 de janeiro do
ano do término do mandato quando a
Constituição em vigor determina que a
eleição presidencial será a 15 de outubro do ano anterior ao término do mandato.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1982
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das coisas criadas, dos espaços Unitos. dos tempos limitados?...
Descartes, Kant e em geral toda
a filosofia moderna fundaram sobre
o Homem o que o bom senso nos
leva a fundar em princípios impessoais e ultra-humanos. Toda a evolução do pensamento moderno, ,
desde o século XVH, se tem feito no
sentido de antropomorflzar o universo, reduzir a verdade ao nosso
espírito... No momento em que a
ciência mostrava que era necessário arrancar quanto possível de nossas concepções o erro geocèntrico,
a filosofia nos arrastava toda ela a
construir os nossos sitemas sobre
um erro homocêntrlco. De modo
que hoje chegamos a dissoclaçóes
terríveis e inevitáveis, que vão lentamente conduzindo e nosso mundo a uma rebarbarização coletiva.
Perdendo o senso da universalidade, perdendo o sentido das hierarquias do real, perdendo a intuição
do equilíbrio essencial a todas as
coisas criadas e incriadas, o homem
de nossos dias está preparando para o futuro uma desumanlzaçào
crescente, uma crescente desculturação. Por excesso de orgulho está
caminhando para a humilhação do
gregarismo. Por excesso de liberterismo, para a servidão. Separando o
Espírito da Terra, como você táo
bem o exprime, o homem de nossos
dias divinizou talvez sem querer
seu próprio espírito. É esse o resultado de quatro séculos de inversão
sistemática do caminho normal da
inteligência das coisas e do conhecimento que o homem pode ter de
si próprio. E é desse espírito de
autodivinização, meu amigo, que
vejo impregnado todo o seu pensamento.
Optando pela Verdade eu bem
sei que arranco de mim mesmo as
últimas veleidades de Influir sobre
"a nossa geração e o nosso momento", que só amam a ilusão. Sei que
me coloco, ao menos na estrutura
fundamental de minhas condições,
em oposição ao espírito do tempo, à
inclinação invencível do momento
e mesmo a tudo aquilo que, no
fundo de nossas almas, se inclina a
aceitar tudo isso, com o carinho e a
saudade dos estados de espirito
longamente cultivados. As novas
gerações adoram o vir-a-ser, quando eu creio que deve existir uma
opção necessária pelo ser. Adoram
as coisas no tempo, quando sustento o dever de não nos deixarmos
vencer pelo tempo. Optam pela subordinaçáo do indivíduo à massa,
quando vejo a necessidade de salvar o indivíduo. E, se combatem o
aniquilamento do indivíduo, é para
libertá-lo incondicionalmente,
quando devemos todos livremente
restabelecer as fronteiras de nossas
próprias lndistinçóes. Amam apenas os estados instintivos do espirito, quando a verdade se encontra
depois dos estados de intuição intelectual. Cultivam o subconsciente,
quando ela está no supraconsciente.
Tudo isso indica claramente, a
quem quiser ver, que havia apenas

uma lógica no abandono da "posição teórica insustentável e antinatural". que você viu perfeitamente
em mim com a lucidez de sua penetração de crítico e de amigo. Você
mais heróica é a
acha que muito
"importar com a verposição de se
dade sem nenhuma consideração
pelas conveniências", na frase sibiUna que eu não quero interpretar.
Eu bem sei que não há heroísmo
algum na violência de certas opçôes necessárias. Mas posso lhe assegurar que, para vencer toda a
imensa perplexidade que você percebeu perfeitamente naquele livrinho (Tentativa de Itinerário, 1929),
para abafar no fundo da alma todos
as vozes de sereias que convidavam
ao repouso, ao sibaritismo estético,
à entrega ao curso das águas do
nosso tempo, para machucar todas
as veleidades de carregai- alegremente sobre os ombros irresponsáveis o peso leve de lisoi\]eador de
negações e de diletantismos, para
renunciar categoricamente a toda
popularidade entre os novos, para
quebrar enfim a intimidade de
idéias e de atitudes com tantos
amigos e companheiros de sempre,
— para fazer tudo isso eu bem sei
que nào é necessário heroísmo aigum, mas certamente alguma resignação à vontade de Quem nos arrasta, certa ironia consigo mesmo e
um pouco de amor à verdade.
Você escolheu o caminho da
inopção. Você extralimitou todos
os seus limites. E é possível que
para fazê-lo tenha tido de vencer
em si próprio muralhas tão intransponíveis, desertos tão áridos e tão
martirizadores, como os daqueles
que seguiam o caminho contrário.
E a vitória tem de ser incessante,
pois a cada minuto recomeça em
nós a virginalidade da vida. Para
aqueles, como você, que vieram do
alto das torres para as planícies,
haverá seguramente um dilaceramento tão fundo na alma, como
para aqueles que Sentiram em si,
dia a dia, a ruptura das limitações
naturais.
Mas os caminhos da vida não
nos separam (nem os cruzamentos
da morte. Nota de 1982) E eu confio
profundamente no sentido que você tem, do que há de trágico na
Verdade, ou, como você escreveu
no seu ensaio sobre Thomas Hardy:
"Somente o caminho do Mal e a
experiência da Dor podem nos
transferir para um mundo mais elevado. A dor é um enriquecimento,
uma simples escada, um elemento
indispensável para a nossa ascensão. É esse o sentido fundamental
da tragédia cristã". Quem escreveu
essas linhas é que compreendeu até
onde vai a sombra da Cruz. E é por
lá que nos encontraremos". (1929.)
Se transcrevo, em resumo, essa
página escrita no próprio calor de
nossa troca de rumos em 1929, é só
para mostrar como a experiência
das Alegrias e dos Sofrimentos da
vida, por caminhos opostos, pode
levar-nos à Ponte comum, que su"a sombra da Cruz",
pera
pela luz
da Ressurreição e da Vida.

Desenvolvimento industrial
no Rio de Janeiro
Josef Barat
criação do Riopart, evento da maior importància na reversão da implacável tendência
. de esvaziamento industrial do Rio de Janeiro, conforme assinalei em artigo anterior (JB,
l°/4/82), nos remete a duas questões decisivas para
o nosso futuro próximo: qual a estratégia de
desenvolvimento industrial para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e as cidades de porte
médio do Estado e quais as medidas adequadas
para a viabilização desta estratégia que, como
tenho insistido, deverá buscar mudanças qualitatlvas em relação aos padrões da industrialização
nacional?
Parece-me que, dadas as características peculiares do Rio de Janeiro, não podemos fugir do
compromisso de nossa industrialização com os
setores de alta densidade tecnológica tirando partido da concentração, ainda considerável, que
possuímos em termos de mão-de-obra qualificada,
estabelecimentos universitários e instituições ligadas à pesquisa e à informação no seu sentido
mais amplo.
Para o Rio de Janeiro, náo será tão importante
disputar a localização de siderúrgicas e indústrias
mecânicas, mas sim buscar ativamente, por exempio, a localização de indústrias ligadas aos setores
de informática e componentes eletrônicos ou
aquelas dependentes do seu complexo portuário
com vistas à exportação.
Por outro lado, para tornar exeqüível um
. desenvolvimento atento a uma orientação inovadora e de caráter marcantemente metropolitano,
deveremos fortalecer consideravelmente nossa
Região Metropolitana (cuja periferia, paradoxalmente, apresenta um dos mais elevados índices de
do país), para que seja possível mais tarde
pobreza
um "transbordamento" de atividades mais consistente para as cidades de porte médio do Estado.
Neste sentido, devemos privilegiar a Região
Metropolitana do Rio de Janeiro com:
a. implantação de indústrias com forte conteúdo
tecnológico e associadas aos centros de pesquisa
científica existentes no Rio;
b. modernização de indústrias Já implantadas,
sem ampliação de sua dimensão fisica, e, quando
necessário, com dispositivos antipoluiçáo;
c. expansão de indústrias já existentes em termos
do desenvolvimento de atividades quaternárias
(alta tecnologia, elevado componente de pesquisas e elevada escala de comercialização);
d. implantação de indústrias voltadas para o mercado metropolitano;
e. implantação de indústrias dependentes de insumos exclusivos de área urbana, para os quais o Rio
constitui-se em grande reservatório de talentos:
Informação e memória, editorial e gráfica, entretenimento e diversão, entre outras;
f. implantação de indústrias cuja produção nào
possa ser dissociada de sua comercialização no
próprio estabelecimento;
g. implantação de indústrias náo-poluentes que
possuam grande significado de complementariedade a outras indústrias metropolitanas existentes.
Vale a pena insistir no fato de ser o fortalecimento industrial da Região Metropolitana pré-
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condição Indispensável à industrialização do interior do Estado, que, como se sabe, não possuindo
fronteiras econômicas por ocupar e tendo uma
atividade agrícola de pequena expressão (exceção
feita ao norte-fluminense) náo tem o poder de
induzir transformações econômicas de grande
vulto.
No âmbito de uma estratégia mais ampla de
Industrialização, caberá, portanto, ao Riopart:
a. identificar e promover oportunidades de
investimento com nítidas características metropolitanas, tais como definidas anteriormente, de
forma a substituir Valor Agregado e Emprego das
atividades passíveis de descentralização para o
interior, por aqueles gerados em atividades mais
modernas e dinâmicas na metrópole;
b. montar esquemas de financiamento para a
expansão planejada e coordenada da infraestrutura urbana, habitações, centros de compras
e de serviços, de forma a descentralizar atividades
e empresas no âmbito da própria Região Metropolitana e do anel de cidades de porte-médio no
interior do Estado (Volta Redonda—Barra Mansa,
Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios
e Campos);
c. canalizar recursos do setor privado, através
de esquemas de participação, para empreendimentos nas áreas de cultura, entretenimento e
lazer, de forma a reforçar as vantagens do fator
"amenidades" na promoção de oportunidades de
i investimentos com nítidas características metropolitanas;
d. articular grandes negócios que tenham no
Rio de Janeiro seu centro indutor, principalmente
aqueles voltados à exportação de bens e serviços;
e. promover campanhas de mobilização da
comunidade em geral, clubes de serviço, associaçôes de bairro, entidades de classe e empresas, no
sentido de valorizar a vida metropolitana e urbana
e suas vantagens, que fazem do Rio de Janeiro a
cidade mais atraente do pais para a localização de
sedes de empresas;
f. promover esquemas de suporte comunitário
para a açâp, visando: I) melhoria das condições
sanitárias de saúde pública e limpeza urbana; H)
redução da violência e criminalidade; III) promoçáo de melhorias ambientais e preservação do
patrimônio natural, hlstórico-cultural e artístico,
de forma a impedir a deterioração das vantagens
"amenique o Rio ainda possui em termos de
dades".
Esta visão mais larga de uma política industrial e de seus elementos de suporte, permitirão ao
Riopart lançar-se como um dos empreendimentos
de maior envergadura e capacidade inovadora que
tem surgido ultimamente no país. Digno da expressão politica que tem o Rio de «Janeiro, mas que
raramente a usa para a defesa dos seus interesses.
Jo .of Barat, ex-Secretário de Transportes do Estado do Rio
de Janeiro (Governo da Fusão), ex-superintendente de
projetos do BNDE, ex-presidente da Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo, é livredocente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e
professor da COPPE.
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Coisas da política

Tristão de Atliavde

OMO tive ocasião de escrever há uma semana, a propósito da morte de um dos
meus mais queridos companheiros
:;de viagem, cruzamos de rumos em
t-928 para, porventura, mais nos
•unirmos na posteridade,
i Eis por que tomo a liberdade de
'resumir a "Carta a Sérgio Buarque
-de Holanda" que em 1929 lhe escretanto nos aproxima no
e
jivi
"plano hoje
do Espirito.
"Nào
1
vou fazer a você nenhuma
dessas narrativas intimas,' que nos
-primeiros anos da adolescência
tanto lisojeiam nossas vaidades,
quando julgamos que os homens
'realmente
se interessam por aquilo
'que
'vida para nós é um problema de
ou morte. Quero apenas dizer,lhe que nâo ignoro o que há de
na engrenagem sutil das
^irresistível
'demissões de
nosso próprio eu. Da
jmesma forma que não ignoro quani.to há de delicioso e de confortável
jna eterna recusa aos compromls,sos. E quanto a beleza foge aos
gestos precisos. E quanto a verdade
parece ganhar com a .limitação. E
quanto a vida é mais mansa ao
sabor dos ventos. E quanto... Mas
chega o momento em que sentimos,
como você bem sabe, o que excede
de nós e não apenas a necessidade
do que excede de nós. Vemos entáo,
ícom outros olhos, os anos de luta
para mantermos a disponibilidade
.gideana, para guardarmos, não
¦apenas a serenidade mas ao menos
a irresponsabilidade do diletantis>mo ou da incessante evanescència
.'de todos os contrários pelos seme¦lhantes, de todos os semelhantes
•'pelos contrários...
':
O necessário, porém, creio eu, é
¦compreender que o mal é esperar
"por algum sistema. O erro é pensar
íque a realidade se prende a qual•quer sistema humano ou em qual'quer ausência sistemática de um
•sistema. Pois o amor da evasão pela
"ievásão é a pior das servidões. Nuncomo ao
ca nos sentimos tão
•pretendermos forçarpresos
todas as portas. Nunca somos tão limitados como quando nos limitamos à extra'um
Jtabilizaçáo. A recusa incessante é
orgulho, que se reduz a uma
"subordinação
tácita e sucessiva. E
.você, que possui no fundo o verda;delro sentido cristão da vida, preciasaria apenas, creio eu, um pouco
menos de desespero do homem pa/aalcançar também o senso católi,co, que outra coisa não é senão a
j>lçnitude cristã. Não haverá uma
de orgulho em
alusão ou uma ponta "uma
censura,
julgar que existe
,uma disjunção fundamental entre o
.Espírito e a Terra", (palavras de
Sérgio), quando um e outro estão
indissoluvelmente unidos na mesma unidade fundamental? E que a
túnica cisão que existe, e essa mesma nunca absoluta e sempre resoilúvel, é a que se dá entre a Transcendència e a Imanência, entre o
que está subordinado às condições
de espaço, tempo, espaço-tempo ou
'outras
quaisquer que venham a
descobrir e aquilo que se exime, por
'sua própria natureza, às limitações

D

sexta-feira, 256/82

Quem traiu Magalhães
Rogério Coelho Neto
situação do PDS mineiro, quatro dias depois
da realização de sua convenção regional e da
A indicação do ex-Ministro Eliseu Resende
para candidato a governador, continua indefinida.
O Partido, na verdade, está parado, apesar do
esforço de Eliseu para se fixar como candidato. A
grande incógnita de antes da convenção era o
Deputado Magalhães Pinto. Vencida a convenção, a
incógnita persiste.
Inconformado com o resultado da convenção,
Magalhães não decidiu, ainda, se vai prosseguir
como eandidaTo ao Senado. Só dará uma resposta
definitiva a Eliseu e à cúpula do Partido, tão
apreensiva quanto o candidato a governador, no
início da próxima semana. Familiares e amigos de
Magalhães, à frente os seus próprios filhos, que não
o queriam enfrentando, de novo, os rigores de uma
eleição majoritária, voltaram à carga outra vez, com
a intenção de levá-lo agora.a uma renúncia honrosa.
Embora o incêndio mineiro não tenha sido de
todo debelado, já é possível traçar — ou pelo menos
rascunhar — o perfil da convenção realizada pelo
PDS no último domingo. Não é difícil perceber, por
exemplo, que, na disputa pela cabeça da chapa de
candidatos ao Senado, o Vice-Governador Joáo
Marques não venceu, mas o Deputado Magalhães
Pinto perdeu. Magalhães procura os traidores, há
quatro dias, imaginando-os, apenas, em fortes armaduras, nas bem guardadas trincheiras do PSD.
Mas eles estão — além do PSD — em toda parte.
Nas fileiras da UDN e até do velho PR, cuja marca
assinala, de maneira débil, o pobre passado político
do engenheiro Eliseu Resende.
Se puxar um pouquinho pela memória, como
recomendava ontem um experimentado político
mineiro, bem recebido para jantar em mesas da
UDN ou do PSD, o Deputado Magalhães Pinto vai
chegar, sem muito esforço, à conclusão de que a
chapa de Murilo Badaró, principalmente na parte
em que destacava a disputa pelo Senado, recebeu
mais votos udenistas do que propriamente pessedistas. O ex-Secretário de Obras do Estado, Carlos
Elói, tão udenista quanto o Governador Francelino
Pereira e Magalhães Pinto, que detinha um bom
pedaço da convençáo no Sul de Minas, liberou seus
.delegados. O mesmo ocorreu com o ex-Secretário
de Agricultura, Gerardo Renault, este do extinto
PR, com prestígio político, eleitoral e partidário na
mesma área onde Carlos Elói atua.
Ao se aventurar na criação do PP — o Partido
de vida mais curta da história política brasileira —
ao lado de Tancredo Neves, seu velho rival. MagaIhães semeou ressentimentos entre os que fundaram
com ele a UDN e adotaram, no bipartidarismo, a
sigla da Arena. O tortuoso caminho da volta tinha
que dar no que deu, explicava esta semana, no Rio,
um amigo de Magalhães. Os udenistas do PDS, para
dar vazão a um sentimento de mágoa ou simplesmente para resguardarem as áreas eleitorais de
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votos cativos herdadas do ex-Chanceler, preferiram,
para quem busca ainda descobrir o que houve na
convenção pedessista de domingo, consagrar a candidatura de João Marques.
Por opção voluntária, muitos udenistas ficaram
com Badaró e Marques. Entre eles, os Andrada e o
Deputado Sylo Costa, este não escondendo que
tinha velhas contas a ajustar com Magalhães. No
rescaldo do grande incêndio nota-se. com uma
ponta de ironia. que a adesão de pessedistas de peso
— Bias Fortes, Pio Canedo e Ozanam Coelho, entre
outros — na chapa oficial que Eliseu Resende
encabeçou, evitou uma surpresa maior. Qualquer
dos três, somados ao Deputado federal Homero
Santos e a mais um pequeno grupo de parlamentares
estaduais de origem pessedista, dariam uma cômoda
vitória, de alto a baixo, à chapa dissidente de
Badaró, se estivessem do outro lado.
São pessedistas, em linhas gerais, os grandes
vitoriosos na convenção do PDS de Minas. De um
lado, o Deputado Bias Fortes que garantiu a escassa
margem de 134 votos que asseguraram a vitória de
Eliseu sobre Badaró. Pela confusão reinante no
Partido do Governo, com incríveis divisões postas à
mostra, o próprio Senador Tancredo Neves, que se
sagra daqui a dois dias candidato do PMDB à
sucessão de Francelino Pereira, também pode ser
considerado um grande vencedor da convenção
pedessista do último domingo. Resta, ainda, o
Senador Murilo Badaró que, com os 42% dos votos
convencionais levantados, apagou de certa forma a
mancha que persegue os biônicos, além de ter
obtido condições ideais para firmar em torno de sua
liderança um forte grupo de ação capaz de influir
decisivamente nas eleições de 15 de novembro.
Badaró não chegou, nas suas primeiras evoluções de após convenção, a acenar com a possibilidade de apoiar Tancredo. Mas não restam dúvidas de
que muitos dos seus aliados, se não se atirarem de
corpo e alma na campanha do candidato do PMDB,
vão, quando nada, colocar em prática o exercício do
voto camarão, deixando de dar a Eliseu um importante suporte de urnas.
Até aqui, o Governador Francelino Pereira não
tem como convencer Badaró de que o realinhamento partidário é o melhor negócio para o seu grupo.
Na dúvida sobre o futuro de Magalhães e nas
dificuldades para se descobrir quem na área federal
•é capaz de unificar o PDS em torno de Eliseu,
atraindo os dissidentes para uma causa comum, o
Partido do Governo vive instantes de perplexidade
em Minas. No fundo, do resultado surpreendente da
sua convenção, o melhor perfil fica sendo aquele
que mostra que não foi só o PSD que traiu Magalhães.
Rogério Coelho Neto é Subeditor de Política do JORNAL DO
BRASIL
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JORNAL DO BRASIL

Novo Presidente argentino pede apoio dos
Luis C. Latgé e
Rosental C. Alves
Buenos Aires — O Presidente
nomeado da Argentina, General
Reynaldo Bignone, reuniu-se ontem à noite com os principais
dirigentes dos 15 Partidos políticos legais — cujas atividades estão suspensas há exatamente
seis anos e três meses — e lhes
pediu apoio, o que neste momento é vital para consolidação do
novo Governo. Ofereceu, em tro- .
ca, as garantias de que levará o
pais a uma democracia em 1984.
Os velhos dirigentes políticos
da Argentina, responsabilizados
1976 de terem
pelos militares em"casos
e à anarlevado o país ao
quia", foram chamados para essa reunião, no momento em que
a nação enfrenta sua mais grave
crise sóciopolítlca e econômica,
desde a época em que o Governo
peronista foi derrubado por um
golpe militar. Agora, segundo
"malfontes confiáveis, há um
Armadas,
Forças
que
nas
estar"
não pode ser resolvido com a
nomeação do novo Governo pelo
Exército.

Velhos tempos
O apoio — direto ou indireto
— dos Partidos políticos é vital
neste momento para que o Ge, neral Reynaldo Bignone possa
consolidar o seu Governo, asseguram observadores políticos.
Recordam que ele foi imposto
pelo Exército, contra a vontade
Força Aérea,
da Marinha e da"virtuais
Partique se tomaram
dos de Oposição", ainda que oficialmente mantenham uma posição neutra em relação ao novo
Governo. Se for rechaçado pelos
Partidos, o novo Presidente dificilmente poderá tomar posse dia
Io.
Bignone nâo chegou sequer a
nomear um Ministro ou anunciar qualquer diretriz para o seu
Governo, pois disse que queria
consultar antes os Partidos politicos, assegurando que o objetivo de sua curta administração
(até março de 1984) é a devolução do Poder aos civis.
A consulta se realizou ontem
à noite num lugar escolhido pelo
dirigente radical Carlos Contin,
que insistiu em realizar a reunião no Palácio Legislativo, ao
ver as dificuldades que o Presidente designado enfrentava para encontrar um local (Bignone
chegou a sugerir que a reunião
fosse num pequeno hotel no
Centro da cidade).
Às 19h, pontualmente, chegaram os dirigentes dos Partidos
políticos. Os antigos funcionarios do Palácio Legislativo se
perfilaram para cumprimentalos, lembrando a época em que o
Congresso funcionava. Terno de
lã, bastante excitado, um velho
cojornalista político argentino
mentou a um colega: "Écomo
nos velhos tempos. Toda a patota está aqui de novo."
O outro jornalista, no entanto, respondeu: "Temos que ver
se a patota vem aqui de novo
amanhã. Do contrário, não é como nos velhos tempos não." A
sala de imprensa do Legislativo
argentino voltou a ter o movimento da época em que ali, naquele majestoso prédio, funcionavam o Senado e a Câmara de
Deputados.

Militares no quartel
— Queremos eleições no menor prazo possível. O Governo
quer conversar conosco, vamos
conversar, mas o que queremos
são eleições. Não sei em que prazo, só sei que tem que ser o
menor possível, o suficiente para
que os Partidos possam se reorganizar — declarou o vicepresidente (no exercício da presidêricia) do Partido Justicialista (peronista), Deolindo Bittel,
ao chegar para a reunião com o
General Bignone.
Os peronistas pediram eleições gerais para 30 de julho de
1983, em documento que propõe
um cronograma político. Deolindo Bittel advertiu que participado encontro atendendo ao
va
"convite do Sr General Bignone", e não do "Presidente designado".
Do lado de fora, junto à porta
lateral do Congresso, havia dezenas de repórteres, fotógrafos e
cinegrafistas, à espera dos políticos. Os curiosos eram poucos e
apenas quatro pessoas, tímidacommente e movendo-se para
bater o frio, gritavam: "Militares
no quartel, o povo no Poder."
Na sala de leitura do Senado,
colocaram irnprovisadamente
cadeiras em forma de u onde se
sentaram os políticos, diante de
uma mesa, onde ficou o Presidente designado, que fez uma
exposição de meia hora. Depois,
cada Partido teve 15 minutos
para falar e às 21h30min a reunião prosseguia.
Enquanto os políticos deliberavam com o sétimo Presidente
militar que a Argentina tem em
apenas 15 meses, cresciam os
rumores sobre a inquietação no
interior das Forças Armadas.
Desde a derrota na guerra das
Malvinas, desabou uma crônica
instabilidade no setor militar,
que acabou resultando na queda
do General Leopoldo Galtieri e
culminando com a imposição do
General Bignone pelo Exército
para a Presidência.
A situação interna das Forças Armadas, segundo observadores locais, estava ontem muito longe de uma estabilização.
Os generais de brigada (os mais
jovensi, que insistiram mais duramente na renúncia de Galtieri,
pareciam continuar insatisfeitos
com a designação do novo Governo e com a manutenção em
seus postos dos comandantes da
Marinha e da Força Aérea.

Buenos Aires/AP
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Londres já pode
recuperar míssil
apreendido no Rio
Brasilia — A Grà-Bretanha já pode recuperar
o míssil Sidewinders, retido na Base Aérea do
Galeão desde o dia 3, quando o bombardeiro
Vulcan que o levava foi interceptado por, dois
caças F-5 das FAB, no espaço aéreo brasileiro, na
costa do Rio de Janeiro. O avião foi liberado dia 9
de junho.
Fonte do Ministério da Aeronáutica, ao dar a
informação, não explicou o procedimento a ser
adotado pelas autoridades britânicas. Uma fonte
militar da Embaixada da Grã-Bretanha em Brasília garantiu que até a noite de ontem nâo havia
notificação oficial da decisão de devolver o míssil.
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Parentes buscam inutilmente informações sobre soldados desaparecidos durante a guerra

Oposição diz que
Thatcher sabia da
4 meses
há ontem
invasão
—
de uma breve

Ao retornar
Londres
visita aos Estados Unidos, a Primeira-Ministra
britânica, Margaret Thatcher, enfrentou duras criticas no Parlamento sobre condução do conflito
nas Falklands. O ex-Premier, James Callaghan
(Trabalhista), responsabilizou Thatcher pela guerra, lembrando que em fevereiro foi levantada a
possibilidade de uma ação armada argentina contra a colônia britânica.
— Ela cometeu um grave erro de avaliação ao
náo tomar uma medida na época— disse Callaghan. E apontando um dedo para Thatcher, acrescentou: — Qualquer que seja o andamento das
investigações, a responsabilidade última pelo que
aconteceu é dela. A Primeira-Ministra foi demoradamente vaiada pela bancada trabalhista.

Inquérito

Durante entrevista a uma cadeia de televisão
americana, quarta-feira, Thatcher admitiu que
falhou ao nâo prever a ocupação das ilhas e
anunciou a criação de uma Comissão de Inquérito
para investigar as possíveis responsabilidades peIo conflito.
O líder trabalhista, Michael Foot, indagou
sobre uma carta que Thatcher escreveu dois meses antes da invasão das ilhas, em que dizia que
um contingente de 45 fuzileiros navais britânicos
seria suficiente para impedir uma ação argentina.
A carta foi divulgada durante sua viagem aos
Estados Unidos.
A Primeira-Ministra respondeu que, ao escrenegociando com Buever a carta, Londres estava "exatamente
o que os
nos Aires em Nova Iorque,
senhores queriam que nós fizéssemos". Informou
que disse ao Secretário-Geral da ÒNU, Javier
Pérez de Cuéllar, que a Inglaterra deseja a cessaçâo permanente das hostilidades, mas a resposta
argentina tem sido negativa.
Thatcher assegurou que está "perfeitamente
preparada, disposta e ansiosa" para que todo e
qualquer tipo de prova seja apresentada à Comissão de Inquérito.
-O vice-líder trabalhista, Denis Healy, afirmou:
— Se esse tipo de disparate ocorrer novamente, podemos nos ver envolvidos em outra guerra
desnecessária, em qualquer parte do mundo.

Exocet
As forças argentinas deixaram nas Falklands
considerável quantidade de equipamentos militares, incluindo mísseis Exocet e Sam-7, capturados
pelos ingleses como espólio de guerra. Também
foram encontrados alimentos enlatados que estáo
sendo consumidos pelos ilhéus. O Ministério da
Defesa britânico disse que está sendo realizado
um inventário das armas e munições abandonadas nas ilhas.
Segundo o London Times, existem 3 milhões
de cargas para fuzis, milhares de granadas e muitas peças de moderna tecnologia militar. Entre as
armas mais sofisticadas encontradas há dois sistemas de radar no valor de 6 milhões de libras (Cr$ 3
bilhões), mísseis antiaéreos Ronad e Riger Cat,
alguns mísseis Exocet baseados em terra no valor
de 500 mil libras cada um Cr$ 152 milhões) e
mísseis Sam-7 e Blowpipe.
A munição também inclui grandes quantidades de TNT, minas, granadas e morteiros. Foram
encontrados ainda 14 helicópteros argentinos, que
estão sendo usados em operações de limpeza das
ilhas. Parte do equipamento e das armas foi sabotada antes da rendição, segundo o London Times.

Morte de
Gardel é
lembrada

Desaparecidos nas
Falklands são novo
drama argentino

Buenos Aires — Milhares de argentinos esqueBuenos Aires (Rosental C. Alves) — Grande núceram por momentos . mero de familiares de militares que participaram da
suas graves preocupa- . guerra das Malvinas tem procurado inutilmente notícias sobre o paradeiro de seus parentes, protagonições políticas e econômizando uma situação dramática. O Exército argentino
cas e foram ontem ao Cemontou ontem um centro para atender a essas pesmitério de La Chacarita
soas, mas advertiu que só dispõe de informações
efetivos enviados às Malvinas.
prestar comovente ho- . sobre— 66% dos seus
Há cinco dias eu vou ao regimento e ali nos
menagem a Carlos Garfazem esperar no portão, para depois não dar nenhudei, o idolatrado cantor,
ma informação — reclamava ontem, preocupado,
considerado1 o maior inWalter Javier Brito, que foi ao centro de informações
aconteceu com seu
procurar saber algo sobre o que "Quando
térpréte de tango de toos outros
irmão Ornar Aniba, de 18 anos.
dos os tempos..
rapazes chegaram, eu fui esperá-los, mas o cabo que
vinha com eles disse que meu irmão estava desapareAutêntico representancido. Esperamos que alguém nos diga algo concreto."
te da alma e do espírito
O centro de informações do Exército foi montado
de Buenos Aires, no conno Instituto Geográfico Militar, em Buenos Aires,
senso do povo argentino,
onde se poderão usar até computadores para localizar os soldados procurados por seus parentes. O
Gardel gravou 900 discos
diretor do centro, Tente-Coronel Carlos Alberto Gafilmes.
e foi ator em 11
800
ray, explicou, porém, que, de um total de 9 mil
"neste
Morreu > no dia 24 de juefetivos que o Exército enviou às Malvinas,
nho.de 1935, num acidendispomos de dados sobre 6 mil 500".
momento
¦ — Aqui estão dados sobre baixas, feridos, captute de aviação, em Médelrados etc.—disse o Coronel Garay, chefe do centro.de
lin, Colômbia, quandp tiinformações. Levará um mês, segundo ele, para saber
nha 44 anos e havia atindetalhes sobre o paradeiro dos soldados. A grande
i maioria das pessoas pede informe sobre recrutas de
gido o mais alto nível de
..
18 a 20 anos.
sua carreira artística.
Entre o grupo de prisioneiros argentinos, amfilho
do Comanestá
o
Falklands,
da' mantido nas
Em pequenos grupos e
Almirante Jorge Anaya, afirMarinha,
da
dante
trazenindividualmente,
rriou uma alta fonte citada pela agência AP. O
do flores e lembranças,
Tenente Guillermo Anaya, piloto de helicóptero,
as pessos foram se reuprestou serviços militares nas ilhas durante a
ocupação.
nindo diante do túmulo
Entre os desesperados parentes de jovens soldade Gardel. Subiram escados, muitos estáo lançando sua última esperança
das do cemitério para sesobre esse centro de informações, pois já souberam
ou
mear de flores a parte
por outros meios que o rapaz está desaparecido
provavelmente morto. Alguns nào escondem sua
superior, os contornos e o
reclamação pela desinformação.
pedestal da estátua de
No jornal Clarin, de ontem, foi publicada uma
bronze de tamanho nàtucarta dramática de um furioso pai, que perdeu o seu
único filho nas Malvinas e quis demonstrar sua
ral do cantor. Não faltaoposição aos militares que se lançaram na guerra:
ram os arranjos de flores
— Devido à experiência que vivemos e que estacom formas'de guitarra,
mos vivendo, peço ao Governo e ao povo argentino,
decoradas com fitas
com o direito que me assiste como cidadão e como
anos) Alejanazuis e brancas, cores da
pai do soldado classe 62 (teria 19 ou 20
dro Pedro Vargas, morto e enterrado nas Ilhas Malvibandeira argentina,
nas, o seguinte: 1) que nunca mais um Governo não
acompanhados de numeconstitucional mobilize tropas de recrutas, seja em
rosas fotografias de seu
casos como o ocorrido ou para derrubar um Governo;
2) que nunca mais o jornalismo de qualquer tipo
permanente ídolo.
estimule nossos filhos a guerras inspiradas no oportuAlguém teve a idéia de
nismo, na soberba ou na embriaguez. Já não tenho
mais filhos para minha Pátria, mas restam milhões de
colocar dois cigarros na
jovens argentinos sãos e valentes e não permitirei que
mão da estátua, recomnos enganem com mentiras. Argentinos, náo deixepondo a conhecida pose
mos que isso volte a acontecer — diz a carta assinada
da mais popular das fopor Salvador Antônio Vargas, da localidade de Monte
Grande, província de Buenos Aires.
tos do cantor.
Arquivo/AP
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Deterioração
O Ministro britânico admitiu uma deterioraçâo no relacionamento da Grã-Bretanha com a
América Latina provocada pelo conflito no Atlàntico Sul, fato que leva o Governo Thatcher a
considerar urgente a tarefa de recuperar a situação anterior.
As ilhas tiveram de ser retomadas à força e
não por meios pacíficos, como desejávamos. A
experiência foi estimulante e resultou num brilhante feito de armas, mas neste momento temos o
dever de restabelecer as melhores relações — disse
Pym.

Itália pára por 8 horas
contra austeridade e
trimestral
por reajuste
— A Itália
hoje em protesto contra

Roma
pára
a decisão dos patrões de não aceitar mais a scala
mobili (reajuste salarial trimestral) a partir de
janeiro e contra o programa de austeridade que o
Primeiro-Ministro, Giovanni Spadolini, anunciou
na quarta-feira.
Os sindicatos convocaram 14 milhões de trabalhadores da indústria, comércio, bancos, turismo, funcionalismo público, para interromperem
suas atividades por oito horas. Os transportes
públicos, ferrovias e aviação, além dos postos de
gasolina das estradas, deverão parar por duas
horas.

Importante
Esta greve geral está sendo considerada a
mais importante desde o chamado Outono Quente, que paralisou o país em 1969. Várias manifestações públicas estão sendo organizadas com invéstimento de 5 milhões de dólares, obtidos em coletas de rua iniciadas no início do mês, quando os
patrões decidiram rejeitar o reajuste salarial trimestral a partir de janeiro.
O programa de austeridade anunciado pelo
Spadolini constitui para os sinPrimeiro-Ministro "um
motivo suplementar" de
dicatos italianos
convocação da greve. O principal alvo do protesto
é a decisão dos patrões, que alegaram que a
correção salarial era uma das principais causas da
elevada taxa de inflação (15,2% ao ano) para
romper o compromisso adotado em 1975.
No dia 2 de junho, um dia depois da comunicação feita pelos patrões, o Premier Spadolini admitiu a necessidade de modiucar o sistema de reajuste, lamentando apenas a antecipação do anúncio
da decisão dos patrões. Pediu que negociações
fossem abertas para se chegar a um novo acordo.
Na quarta-feira, ao divulgar os cortes orçamentarios nas áreas de saúde e assistência social e
aumentos de tarifas de energia elétrica e transportes, Spadolini advertiu que o déficit público deverá atingir este ano 52 bilhões 400 milhões de
dólares, quase 9 bilhões de dólares a mais do que
em 1981.

Inglaterra
O Sindicato Nacional dos Ferroviários convocou uma greve de seus 14 mil membros, o que
paralisa a rede de metrô de Londres desde o
primeiro minuto de hoje. Anunciou a organização
de uma greve geral que vai parar todas as estradas
de feiro da Inglaterra na segunda-feira.
Os 2 mil condutores dos vagões do metrô de
Londres votaram pelo fim do movimento que
mantinham a quatro dias, mas o Sindicato, cujos
membros sâo inspetores e pessoal de apoio, decidiu pela paralisação em apoio à reivindicação de
mudanças nos horários de trabalho, segundo a
agência UPI.

Schmidt adverte EUA de
que boicote a gasoduto
fria
pode —levar à guerra
alemão-ocidental Hei-

Londres quer reatar
laços com A. Latina
Juarez Bahia
Lisboa — Restabelecer relações com a América Latina é a tarefa principal da Grã-Bretanha,
declarou ontem nesta cidade o Ministro do Exterior inglês, Francis Pym, que realiza uma visita
oficial de dois dias a Portugal. Assinalou que
Londres reconhece uma dimensão regional no
futuro das Falklands, o que deverá ser discutido,
sem pressões, entre os habitantes das ilhas e o
Governo britânico.
Este ponto é sagrado para nós — observou.
Pym lembrou que o Reino Unido recebe 50%
das exportações de têxteis portugueses e por este
motivo apoia a adesão de Lisboa à Comunidade
"um
Econômica Européia. Disse que foi dado
maior
mas
revelou
Médio,
no
Oriente
passo atrás"
interesse em falar das Falklands.
Gostaria que os países latino-americanos
soubessem que a Inglaterra considera uma prioridade manter boas relações com eles.

— Tão logo recebamos essa comunicação oficiai providenciaremos a vinda de um aviáo militar
britânico ao Rio de Janeiro para buscar o armamento — disse a fonte britânica.
O transporte do míssil só pode ser feito por
avião militar, já que a IATAAN, entidade que
regula o tráfego aéreo comercial internacional,
veda taxativamente o embarque desse tipo de
carga em aviões de carreira, salvo em condições
excepcionais.
De retorno de missão nas Falklands, no dia 3,
o bombardeiro britânico teve problemas no sistema de abastecimento aéreo e buscou socorro no
Rio, mas — sem conhecer o problema — a FAB
mandou aviões para a interceptação logo que o
Vulcan entrou no espaço aéreo brasileiro. Respeitando as leis internacionais vigentes e após examinar consulta da Argentina (que queria a retenção
do avião no Rio), o Itamarati e o Ministério da
Aeronáutica, por determinação do Presidente Figueiredo, liberaram o avião desarmado.
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Os cigarros na mão da estátua lembram pose típica do cantor

O Chanceler
Bonn
mut Schmidt advertiu que a decisão dos Estados
equipamenUnidos de proibir o fornecimento de
"inaceitável" e
tos para o gasoduto transiberiano é
pode levar a um confronto comercial Leste-Oeste,
abrindo caminho para uma nova guerra fria. O
gasoduto fornecerá, a partir de 1984, gás natural
para a Europa Ocidental. Em Washington, o SeHaig
cretário de Estado americano Alexander
"questão de
disse que o boicote ao gasoduto é uma
princípios," para Reagan.
O Governo alemão-ocidental e a Oposição se
uniram no Parlamento em Bonn para criticar a
decisão americana, anunciada semana passada.
insistir no boicoSchmidt alertou que, se Reagan
"nocivas" para as relate, as conseqüências serão
ções entre Estados Unidos e Europa Ocidental,
pois, além de atrasar o projeto, a decisão afeta as
empresas alemãs, britânicas, francesas e italianas
que participam da construção do gasoduto.

Ameaças
Sob a alegação de que a situação na Polônia
não melhorou, Reagan proibiu, semana passada,
que empresas européias e japonesas utilizem tecnologia americana para fabricar equipamentos
para a União Soviética. Chegou a ameaçar as
empresas infratoras com a proibição completa de
operar nos Estados Unidos e comercializar com
empresas americanas, e com multas de até 100 mil
dólares para cada infração.
Em Washington, o chefe de assuntos europeus
do Departamento de Estado, Richard Burt, afirnão entender por que os europeus estão tào
mou
"surpreendidos" com
as medidas de Reagan. Reconheceu, porém, que o Embaixador alemãoocidental em Washington só foi informado da
decisão depois de o boicote ter sido anunciado,
"com algumas horas de diferença".

I

12

o

1° caderno

?

?

sexta-feira, 85/6/82

INTERNACIONAL

Z° Clichê

JORNAL DO BRASIL

Novo Presidente argentino pede apoio dos Partidos
L,uis C. Latgé e
Rosental C. Alves
Buenos Aires — O Presidente
nomeado da Argentina, General
Reynaldo Bignone, reuniu-se ontem à noite com os principais
dirigentes dos 15 Partidos políticos legais — cujas atividades estão suspensas há exatamente
seis anos e três meses — e lhes
pediu apoio, o que neste momento é vital para consolidação do
novo Governo. Ofereceu, em troca, as garantias de que levará o
pais a uma democracia em 1984.
Os velhos dirigentes políticos
da Argentina, responsabilizados
1976 de terem
pelos militares em"casos
e à anarlevado o país ao
quia", foram chamados para essa reunião, no momento em que
a nação enfrenta sua mais grave
crise sóciopolítica e econômica,
desde a época em que o Governo
peronista foi derrubado por um
golpe militar. Agora, segundo
fontes confiáveis, há um "malestar" nas Forças Armadas, que
não pode ser resolvido com a
nomeação do novo Governo pelo
Exército.

Velhos tempos
O apoio — direto ou indireto
— dos Partidos políticos é vital
neste momento para que o General Reynaldo Bignone possa
consolidar o seu Governo, asseguram observadores políticos.
Recordam que ele foi imposto
pelo Exército, contra a vontade
da Marinha e da Força Aérea,
"virtuais Partique se tornaram
dos de Oposição", ainda que oflcialmente mantenham uma posição neutra em relação ao novo
Governo. Se for rechaçado pelos
Partidos, o novo Presidente dificilmente poderá tomar posse dia
Io.
Bignone não chegou sequer a
nomear um Ministro ou anunciar qualquer diretriz para o seu
Governo, pois disse que queria
consultar antes os Partidos politicos, assegurando que o objetivo de sua curta administração
(até março de 1984) é a devoluçáo do Poder aos civis.
A consulta se realizou ontem
à noite num lugar escolhido pelo
dirigente radical Carlos Contln,
que insistiu em realizar a reunião no Palácio Legislativo, ao
ver as dificuldades que o Presidente designado enfrentava para encontrar um local (Bignone
chegou a sugerir que a reunião
fosse num pequeno hotel no
Centro da cidade).
Às 19h, pontualmente, chegaram os dirigentes dos Partidos
políticos. Os antigos funcionarios do Palácio Legislativo se
perfilaram para cumprimentalos, lembrando a época em que o
Congresso funcionava. Temo de
lá, bastante excitado, um velho
cojornalista político argentino
mentou a um colega: "É como
nos velhos tempos. Toda a patota está aqui de novo."
O outro jornalista, no entanto, respondeu: "Temos que ver
se a patota vem aqui de novo
amanhã. Do contrário, não é como nos velhos tempos náo." A
sala de imprensa do Legislativo
argentino voltou a ter o movimento da época em que ali, naquele majestoso prédio, funcionavam o Senado e a Câmara de
Deputados.
Militares no quartel
— Queremos eleições no menor prazo possível. O Governo
quer conversar conosco, vamos
conversar, mas o que queremos
são eleições. Não sei em que prazo, só sei que tem que ser o
menor possível, o suficiente para
que os Partidos possam se reorganizar — declarou ó vicepresidente (no exercício da presidència) do Partido Justicialista (peronista), Deolindo Bittel,
ao chegar para a reunião com o
General Bignone.
Os peronistas pediram eleições gerais para 30 de julho de
1983, em documento que propõe
um cronograma político. Deolindo Bittel advertiu que participava
do encontro atendendo ao
"convite
do Sr General Bignone", e náo do "Presidente designado".
Caminho aberto
Buenos Aires — Após quatro
horas de reunião com os líderes
partidários da Argentina, o Presidente designado, General Reynaldo Bignone, disse ã imprensa
"março de 1984 será o últique
mo prazo para entregar o Poder
aos civis", e que tentará diminuir as etapas para acelerar o
retorno à democracia.
-jf Saio amplamente satisfeito, porém gostaria que fossem os
próprios lideres políticos que
dessem sua impressão — disse o
General, que garantiu: "Náo vim
solicitar nenhum apoio", referindo-se à convocação dos líderes
partidários. Segundo Bignone,
assim que assumir a Presidencia, a Io de julho, o caminho para
o desenvolvimento da ativididade política estará aberto.
O líder peronista Deolindo
a entrevista
Bittel qualificou
com Bignone "um fato histórico" e que estava seguro de que
se depender do General, os prazos de institucionalização serào
Bittel disse que Bigabreviados.
none "inspira respeito porque dá
a impressão de ser um homem
humilde".
Carlos Contin, presidente da
União Cívica Radical, também
e afirmou
se mostrou satisfeito
"é um homem
que
que Bignone
deixa falar e sabe escutar". Segundo Contin, o prazo disposto
permitirá a organização das forcas políticas. O líder radical disse também que haverá mudanças na política econômica no periodo do Governo Bignone.

Buenos Aires/AP
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Brasilia — A Grã-Bretanha já pode recuperar
o míssil Sidewinders, retido na Base Aérea do
Galeão desde o dia 3, quando o bombardeiro
Vulcan que o levava foi interceptado por dois
caças F-5 das FAB, no espaço aéreo brasileiro, na
costa do Rio de Janeiro. O avião foi liberado dia 9
de junho.
i."
Fonte do Ministério da Aeronáutica, ao dar a
informação, nâo explicou o procedimento a ser
adotado pelas autoridades britânicas. Uma fonte
militar da Embaixada da Grá-Bretanha em Brasilia garantiu que até a noite de ontem não havia
notificação oficial da decisão de devolver o míssil.
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Londres já pode
recuperar míssil %
apreendido no Rio
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Parentes buscam inutilmente informações sobre soldados desaparecidos durante a guerra
¦<*"

Oposição diz que
Thatcher sabia da
invasão há 4 meses

Londres — Ao retornar ontem de uma breve
visita aos Estados Unidos, a Primeira-Ministra
britânica, Margaret Thatcher, enfrentou duras criticas no Parlamento sobre condução do conflito
nas Falklands. O ex-Premier, James Callaghan
(Trabalhista), responsabilizou Thatcher pela guerra, lembrando que em fevereiro foi levantada a
possibilidade de uma ação armada argentina contra a colônia britânica.
Ela cometeu um grave erro de avaliação ao
não tomar uma medida na época — disse Callaghan. E apontando um dedo para Thatcher, acrescentou: — Qualquer que seja o andamento das
investigações, a responsabilidade última pelo que
aconteceu é dela. A Primeira-Ministra foi demoradamente vaiada pela bancada trabalhista.
Inquérito
Durante entrevista a uma cadeia de televisão
americana, quarta-feira, Thatcher admitiu que
falhou ao não prever a ocupação das ilhas e
anunciou a criação de uma Comissão de Inquérito
para investigar as possíveis responsabilidades pelo conflito.
O líder trabalhista, Michael Foot, indagou
sobre uma carta que Thatcher escreveu dois meses antes da invasão das ilhas, em que dizia que
um contingente de 45 fuzileiros navais britânicos
seria suficiente para impedir uma ação argentina.
A carta foi divulgada durante sua viagem aos
Estados Unidos.
A Primeira-Ministra respondeu que, ao escrever a carta, Londres estava negociando com Buenos Aires em Nova Iorque, "exatamente o que os
senhores queriam que nós fizéssemos". Informou
que disse ao Secretário-Geral da ONU, Javier
Pérez de Cuéllar, que a Inglaterra deseja a cessação permanente das hostilidades, mas a resposta
argentina tem sido negativa.
Thatcher assegurou que está "perfeitamente
preparada, disposta e ansiosa" para que todo è
qualquer tipo de prova seja apresentada ã Comis- •
sáo de Inquérito.
•
,
O vice-líder trabalhista, Denis Healy; afirmou:
Se esse tipo de disparate ocorrer novamente, podemos nos Ver envolvidos em outra guerra
desnecessária, em qualquer parte do mundo. .
Exocet
As forças argentinas deixaram nas Falklands
considerável quantidade dé equipamentos militares, incluindo mísseis Exocet e Sam-7, capturados
pelos ingleses como espólio de guerra. Também
foram encontrados alimentos enlatados que estão
sendo consumidos pelos ilhéus. O Ministério da
Defesa britânico disse que está sendo realizado
um inventário das armas e munições abandonadas nas ilhas.
Segundo o London Times, existem 3 milhões
de cargas para fuzis, milhares de granadas e muitas peças de moderna tecnologia militar. Entre as
armas mais sofisticadas encontradas há dois sistemas de radar no valor de 6 milhões de libras (Cr$ 3
bilhões), mísseis antiaéreos Ronad e Riger Cat,
alguns mísseis Exocet baseados em terra no valor
de 500 mil libras cada um Cr$ 152 milhões) e
mísseis Sam-7 e Blowpipe.
A munição também inclui grandes quantidades de TNT, minas, granadas e morteiros. Foram
encontrados ainda 14 helicópteros argentinos, que
estão sendo usados em operações de limpeza das
ilhas. Parte do equipamento e das armas foi sabotada antes da rendição, segundo o London Times.

Morte de
Gardel é\
lembrada
Buenos Aires — Milhares de argentinos esque-.
ceram' por momentos
suas graves preocupações políticas e económicas e foram ontem ao Cèmitério de La Chacarita
prestar comovente ho, menagem a Carlos Gardei,. o idolatrado .cantor,
considerado; o maior ihtérprete de tango de todos os tempos.
Autêntico représentante da alma e do.espirito
de Buenos Aires, no consenso do povo argentino,
Gardel gravou 900 discos
e foi ator em 1 li filmes.
Morreu.no 4ia 24 de. junho de 1935, num acidente de aviação, em Medel-'
lin, Colômbia, quando Ü- .
nha 44 anos e-havia atin-,
gido o mais alto nível de
sua carreira artística. ¦
Em pequenos grupos e
individualmente, .trazendo flores e lembranças,
as pessos foram se reunindo ^.diante do túmulo
de Gardel. Subiram escadas do cemitério: para semear de flores á parte
superior, os contornos é o
pedestal da estátua de
bronze, dé tamanho natural do cantor. Não faltaram os arranjos de flores
com formas de guitarra,
decoradas com fitas
azuis e brancas, cores da
bandeira argentina,
acompanhados de numerosas fotografias de seu
.permanente ídolo.
Alguém teve a idéia de
colocar dois cigarros na
mão da estátua, recompondo a conhecida pose
da mais popular das fotos do cantor.

D Hélder critica na
ONU o armamentismo e
faz apelo às mulheres

Desaparecidos nas
Falklands são novo
drama argentino
Buenos Aires (Rosental C. Alves) — Grande número de familiares de militares que participaram da
guerra dás Malvinas tem procurado inutilmente notícias sobre o paradeiro de seus parentes, protagonizando uma situação dramática. O Exército argentino
montou ontem um centro para atender a essas pessoas,, mas advertiu que só dispõe de informações
sobre.66% dos seus efetivos enviados às Malvinas.
Há cinco dias eu vou ao regimento e ali nos
fazem esperar.no portão, para depois não dar nenhuma informação —.'reclamava ontem, preocupado,
Walter Javier Brito, qúe foi ao centro de informações
aconteceu com seu
procurar saber algo sobre o que "Quando
os outros
irmão Ornar Aniba, de 18 anos.
rapazes chegaram, eu fui esperá-los, mas o cabo que
vinha comeles disse que meu irmão estava desaparecido. Esperamos que alguém nos diga algo concreto."
O centro de informações do Exército foi montado
no Instituto Geográfico Militar, em Buenos Aires,
ionde se-poderão usar até computadores para locali(zar os soldados procurados por seus parentes. O
diretor do centro, Tente-Coronel Carlos Alberto Ga800
ráy, explicou, porém, que, de um total de 9 mil
efetivos que o' Exército enviou às Malvinas, "neste
momento dispomos de dados sobre 6 mü500".:
Aqui estão dados sobre baixas, feridos, capturados etc. — disse o Coronel Garay, chefe do centro de
informações;.Levara um mès, segundo ele, pára saber
detalhes sobre o paradeiro dos.soldados. A grande
maioria das. pessoas pede informe sobre recrutas de
18 a 20 anos. .
Entre o grupo de prisioneiros argentinos, ainda mantido nas Falklands, está o filho do Comandante da Marinha, Almirante Jorge Anaya, aflrmou uma alta fonte citada pela agência AP. O
Tenente Guillermo Anaya, piloto de helicóptero,
prestou serviços militares nas ilhas durante a
ocupação.. .;
. Entre os desesperados parentes de jovens soldados, muitos estão lançando sua última esperança
sobre esse centro de informações, pois já souberam
por outros meios que o rapaz está desaparecido ou
provavelmente morto. Alguns náo escondem sua
reclamação pela desinformação.
No jornal Clarin, de ontem, foi publicada uma
carta dramática de um furioso pai, que perdeu o seu
único filho nas Malvinas e quis demonstrar sua
oposição aos militares que se lançaram na.guerra:
Devido ã experiência que vivemos e que estamos vivendo, peço ao Governo e ao povo argentino,
com o direito que me assiste como cidadão e como
pai do'soldado classe 62 (teria 19 ou 20 anos) Alejandro Pedro Vargas, morto e enterrado nas Ilhas Malvinas, o seguinte: 1) que nunca mais um Governo náo
constitucional mobilize tropas de recrutas, seja em
casos como o ocorrido ou para derrubar um Governo;
2) que nunca mais o jornalismo de qualquer tipo
estimule nossos filhos a guerras inspiradas no oportunismo, na soberba ou na embriaguez. Já não tenho
mais filhos para minha Pátria, mas restam milhões de
jovens argentinos sãos e valentes e nâo permitirei que
nos enganem com mentiras. Argentinos, não deixemos que isso volte a acontecer — diz a carta assinada
por Salvador Antônio Vargas, da localidade de Monte
Grande, província de Buenos Aires.
•
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Londres quer reatar
laços com A. Latina
Juarez Bahia
Lisboa — Restabelecer relações com a América Latina é a tarefa principal da Grã-Bretanha,
declarou ontem nesta cidade o Ministro do Exterior inglês, Francis Pym, que realiza uma visita
oficial de dois dias a Portugal. Assinalou que
Londres reconhece uma dimensão regional no
futuro das Falklands, o que deverá ser discutido,
sem pressões, entre os habitantes das ilhas e o
Governo britânico.
Este ponto é sagrado para nós — observou.
Pym lembrou que o Reino Unido recebe 50%
das exportações de têxteis portugueses e por este
motivo apoia a adesão de Lisboa à Comunidade
Econômica Européia. Disse que foi dado "um
passo atrás" no Oriente Médio, mas revelou maior
interesse em falar das Falklands.
Gostaria que os países latino-americanos
soubessem que a Inglaterra considera urna prioridade manter boas relações com eles.
Deterioração
O Ministro britânico admitiu uma deterioraçáo no relacionamento da Grá-Bretanha com a
América Latina provocada pelo conflito no Atlàntico Sul, fato que leva o Governo Thatcher a
considerar urgente a tarefa de recuperar a situaçáo anterior.
As ilhas tiveram de ser retomadas à força e
náo por meios pacíficos, como desejávamos. A
experiência foi estimulante e resultou num brilhante feito de armas, mas neste momento temos o
dever de restabelecer as melhores relações — disse
Pym.

Tão logo recebamos essa comunicação oficiai providenciaremos a vinda de um avião militar
britânico ao Rio de Janeiro para buscar o armamento — disse a fonte britânica.
O transporte do míssil só pode ser feito-por
avião militar, já que a IATAAN, entidade,,que
regula o tráfego aéreo comercial internaciqnal,
veda taxativamente o embarque desse tipo de
carga em aviões de carreira, salvo em condições
excepcionais.
De retorno de missão nas Falklands, no dia 3,
o bombardeiro britânico teve problemas no sistema de abastecimento aéreo e buscou socorro no
Rio, mas — sem conhecer o problema — a FAB
mandou aviões para á interceptação.

Nações Unidas — O Arcebispo de Olinda e
Recife, Dom Hélder Câmara, criticou ontem a
indústria de armamentos e exortou os países
membros da ONU a alentarem os trabalhadores de
todo o mundo para demonstrar "que já nâo podem
mais concordar em fabricar a morte talvez para os
aí« 1
seus próprios filhos".
Em nome da organização Paz Christi Internacionai, Dom Hélder pediu a Assembléia-Geral (que
realiza sessão especial sobre desarmamento) para
alentar todas as mulheres do mundo a dissipar o
temor do desarmamento unilateral.
Alentar os chefes militares a descobrir uma
nova missão para seus exércitos, agora que a idéia
de guerra mudou substancialmente em nossa, era
de armamentos de destruição maciça — prqsseguiu, acrescentando que o Ocidente deve recolhecer as raízes materialistas do capitalismo e abandonar o fariseismo de se achar defensor da civilização cristã. Dom Hélder também criticou o Leste,
ao qual pediu que reconheça seu imperialismo e o
afastamento da liberdade.

Itália pára por 8 horas
contra austeridade e
trimestral
por reajuste
—

Roma
A Itália pára hoje em protesto contra
a decisão dos patrões de não aceitar mais a scala
mobili (reajuste salarial trimestral) a partir-de
janeiro e contra o programa de austeridade que o
Primeiro-Ministro, Giovanni Spadolini, anunciou
na quarta-feira.
Os sindicatos convocaram 14 milhões de trabalhadores da indústria, comércio, bancos, turismo, funcionalismo público, para interromperem
suas atividades por oito horas. Os transportes
públicos, ferrovias e aviação, além dos postos.de
gasolina das estradas, deverão parar por duas
horas.
Importante
Esta greve geral está sendo considerada a
mais importante desde o chamado Outono Quente, que paralisou o país em 1969. Várias manifestações públicas estào sendo organizadas com invéstimento de 5 milhões de dólares, obtidos em coletas de rua iniciadas no início do mês, quando" os
patrões decidiram rejeitar o reajuste salarial trimestral a partir de janeiro.
O programa de austeridade anunciado pelo
constitui para os sinPrimeiro-Ministro Spadolini
dicatos italianos "um motivo suplementar" de
convocação da greve. O principal alvo do protesto
é a decisão dos patrões, que alegaram que.' a
correção salarial era uma das principais causas da
elevada taxa de inflação (15,2% ao ano) para
romper o compromisso adotado em 1975.
No dia 2 de junho, um dia depois da comunicação feita pelos patrões, o Premier Spadolini admitiu a necessidade de modificar o sistema de reajuste, lamentando apenas a antecipação do anúncio
da decisão dos patrões. Pediu que negociações
fossem abertas para se chegar a um novo acordo.
Na quarta-feira, ao divulgar os cortes orçamentarios nas áreas de saúde e assistência social e
aumentos de tarifas de energia elétrica e transportes, Spadolini advertiu que o déficit público deverá atingir este ano 52 bilhões 400 milhões de
dólares, quase 9 bilhões de dólares a mais do que
em 1981.

Schmidt adverte EUA de
que boicote a gasoduto
pode levar à guerra fria
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Os cigarros na mão da estátua lembram pose típica do cantor

I.

Bonn — O Chanceler alemào-ocidental Heimut Schmidt advertiu que a decisão dos Estados
equipamenUnidos de proibir o fornecimento de
tos para o gasoduto transiberiano é "inaceitável" e
pode levar a um confronto comercial Leste-Oeste,
abrindo caminho para uma nova guerra fria. O
gasoduto fornecerá, a partir de 1984, gás natural
para a Europa Ocidental. Em Washington, o SeHaig
cretário de Estado americano Alexander
disse que o boicote ao gasoduto é uma "questão de
princípios," para Reagan.
O Governo alemão-ocidental e a Oposiçáo se
uniram no Parlamento em Bonn para criticar a
decisão americana, anunciada semana passada.
Schmidt alertou que, se Reagan insistir no boicote, as conseqüências serão "nocivas" para as relações entre Estados Unidos e Europa Ocidental,
pois, além de atrasar o projeto, a decisão afeta as
empresas alemãs, britânicas, francesas e italianas
que participam da construção do gasoduto.
Sob a alegação de que a situação na Polônia
não melhorou, Reagan proibiu, semana passada,
que empresas européias e japonesas utilizem tecnologia americana para fabricar equipamentos
para a União Soviética. Chegou a ameaçar as
empresas infratoras com a proibição completa de
operar nos Estados Unidos e comercializar com
empresas americanas, e com multas de até 100 mil
dólares para cada infração.
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Ocidentais fogem de Beirute, cidade quase fantasma
William Waack
da população. Há mesmo uma banca
de frutas que fica aberta dia e noite
(com três ligações elétricas clandestinas); mas ali uma simples maçã chega
a custar 30 dólares.
Os poucos hotéis que ainda funcionam estão praticamente repletos, e
nào só de jornalistas. São famílias que
abandonam suas casas, por achar que
vão ficar na linha de tiro de alguns dos
grupos armados, e preferem a companhia de outras pessoas. Nos saguàos e
lobbies desses hotéis, mulheres e
crianças passam o dia de rádio de
pilha no ouvido, enquanto os maridos
matam o tempo jogando cartas.
Ontem, o que mais preocupava os
libaneses era o fato de as Embaixadas
da França, Alemanha Ocidental, Inglaterra e Estados terem encerrado
seus serviços do lado ocidental da eidade. Apenas a Itália, entre os países
europeus, mantém sua representação
ainda aberta nesse setor. Em Junieh,
um porto situado a 15 quilômetros ao
Norte de Beirute, e há tempos em
poder dos grupos falangistas (direitistas), navios da 6a Frota Americana
estavam recolhendo ontem quem quisesse deixar o pais.
Outro mau sintoma para os libaneses é a falta de divisas estrangeiras
numa praça conhecida pela liberalidade no mercado de dinheiro. Os cambistas estão segurando as moedas fortes
ocidentais na expectativa do agravamento da situação. O preço do dólar e
do marco, que sempre foram estáveis
em relação à libra libanesa, subiu
acentuadamente no paralelo nos últimos dois dias.

Beirute — Com a retirada de mais
de 6 mil americanos, ingleses, alemães
e outros ocidentais que vivem na parte
ocidental de Beirute e novos bombardeios da artilharia e aviação israelenses, a situação ficou ontem consideravelmente mais grave para quem ainda
.ficou dentro do cerco armado para
mais de 10 mil palestinos e outros
grupos.
Beirute está cada dia mais perto de
ser uma cidade fantasma, uma carcaça de prédios semidestruídos e semihabitada por gente lutando contra di!, ficuldades crescentes. A vida nas ruas
se restringe a poucas horas pela manhã. Seguindo um ritual não escrito,
algumas lojas e repartições ainda
abrem algumas horas, cedo, para dar
tempo ao pessoal de voltar o mais
depressa possível para casa e aguardar o inevitável bombardeio.
Com exceção de algumas granadas
•perdidas, a artilharia israelense continua procurando de preferência os seteres em campo aberto nos subúrbios ao
Sul. Ontem à tarde, dois jatos (provavelmente F-16) davam voltas tranqüilamente no céu da Capital, desafiando
uma defesa antiaérea que parece abso• lutamente impotente e inútil, embora
os aviões estivessem a baixa altitude e
em vôo lento.

Paisagem lúgubre

.a

O aspecto de abandono das ruas
¦ aumentou com o lixo e os cacos de
vidro provocados pela gigantesca exIplosão da véspera, num dos bairros
.; centrais. Na Rua Hamra, considerada
a Champs Elysées de Beirute, o comercio assumiu suas formas mais primitivas. Um ou dois ambulantes, que aproveitaram carcaças de automóveis
.queimados como vitrinas e armários,
oferecem o possível.
Os artigos de maior sucesso são
velas, lanternas e pequenos geradores
portáteis. Praticamente não há mais
eletricidade na parte ocidental (muçulmana) e a vida nos grandes blocos
de apartamentos que nâo dispõem de
geradores próprios transformou-se
num martírio. A água está sendo fornecida agora apenas durante quatro
horas a cada dois dias e também os
telefones deixaram de funcionar direito depois de uma sabotagem numa
das estações da central, no lado orien";tal (cristão).
A luminosa Beirute by night virou
uma paisagem lúgubre e fantasmagórica. Tudo às escuras, com exceção de
alguns poucos prédios. Quando um
dos raros automóveis ilumina as calçadas, pode-se ver vultos esquivando-se
entre as paredes e, principalmente,
aglomerações de indivíduos armados,
para os quais qualquer pessoa fora de
casa quando escurece é um suspeito
em potencial.
Depois das explosões consecutivas
de bombas colocadas em carros — que
causaram perto de 100 mortos em quatro dias — os palestino, e outros grude
pos que ocupam o lado ocidental
Beirute estão.como loucos à caça de
agentes infiltrados. Um deles, segundo
anunciou ontem a OLP, pôde ser capturado na véspera e estava sendo interrogado para confessar quem são os
cúmplices.

Abandono e Pessimismo

Preços absurdos
¦ál Há filas lembrando os péssimos
tempos da Polônia para compra de
• carne e pào. Os vendedores de frutas
com seus carros puxados a
• passeiam
mão pela cidade, mas os preços sâo
verdadeiros absurdos, fora do alcance

Os motoristas de táxi passaram a
cobrar agora uma "taxa de risco", dependendo da região da cidade que se
quer atingir. O lugar mais detestado,
para os poucos motoristas que conseguem suficiente gasolina, é o bloco de
quarteirões onde está o quartelgeneral da OLP. Os obuses israelenses
costumam cair ali com mais freqüència e os motoristas imploram para que
o cliente não os faça esperar muito
tempo no meio da rua. Nessa região, a
impressão de abandono é completa.
Os blocos de apartamentos espaçosos e modernos estão fechados ou com
os vidros arrebentados. Os fios pendem dos postes, as ruas estão repletas
de resíduos de toda parte e apenas
alguns tratores ainda se movimentam,
trazendo terra para erguer novas barreiras antitanques.
A repetição sempre das mesmas
noticias aumenta a atmosfera de pessimismo dos libaneses. Quem acreditava, há cinco dias, que a situação
podia ser resolvida depressa, talvez
com a retirada dos palestinos, acha
hoje que os israelenses talvez ataquem
mesmo e destruam a cidade. Na Rua
Hamra, um desapontado gerente de
um café outrora concorridíssimo atende os poucos fregueses com uma observação sarcástica:
— Antes era assim, nós libaneses
éramos amigos de todos. Éramos amigos dos sírios, dos americanos, dose
russos, dos israelenses, dos árabes
dos palestinos. Agora, estão todos
aqui, travando sua briga em cima de
nossas cabeças.
Mais adiante, guardas armados vigiam uma longa fila de refugiados em
busca de latas de água. Na sombra,
adolescentes portando metralhadoras
examinam com atenção um vendedor
de jornais e revistas velhas que expõe
sua mercadoria no chão: números velhos de revistas com mulheres nuas.

Israelenses já avançam na
rodovia que vai a Damasco

cessar-fogo ao atacar suas posições
próximas à rodovia e no setor ocidental de Beirute. Tel Aviv ordenou então
o bombardeio nas duas frentes, disse o
porta-voz militar.
O correspondente da Associated
Press, Alex Efty, disse que viu quando
as bombas caíram sobre dezenas de
casebres, habitados pela população
pobre, preponderantemente muçulmana, de Beirute ocidental. Também
foram arrasados os edifícios do bairro
de Abu Shaker, onde a milícia muçulmana nasserista Murabioun, aliada da
OLP, tinha sua principal base.
Segundo a France Presse, pelo menos 12 pessoas morreram e 60 ficaram
feridas após o ataque da aviação israelense contra os bairros residenciais
onde os palestinos estão encurralados.
Vários horas depois do bombardeio, as
equipes de socorro continuavam tentando remover as vítimas dos escombros.

Tel Aviv e Damasco — Forças israelenses ocuparam ontem a estratégica cidade de Bhamdun, na rodovia
Beiruta-Damasco, após um dia de intensos combates aéreos e por terra
com forças sírias, informou um porta' voz militar de Israel. Dois aviões Mig,
da Síria, foram derrubados sobre as
montanhas ao Leste de Beirute, seinformações procedentes do
•'' gundo
campo de batalha.
Em Tel Aviv, o Estado-Maior das
Forças Armadas anunciou que os Mig
nas operações is' tentaram Ainterferir
raelenses. Organização para a Libertação da Palestina anunciou que seus
guerrilheiros destruíram 17 tanques e
um blindado para transporte de tropas israelenses na luta por Bhamdun.
Mas Israel disse que suas unidades
estão empenhadas, agora, na ampliação da área de controle.
Os israelenses acusaram sírios e
palestinos de violarem novamente o

Rafael Wassormann
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seu bebê
/Va cidade arrasada, }ouem muç_t/ma«ò íenía proteger

Líder esquerdista diz que
OLP deve sair da cidade
Beirute e Jerusalém — A Organização
"deve
para a Libertação da Palestina (OLP)
estrutura
a atual
abandonar" Beirute porque
"está ultrapassada e
da liderança palestina
acabada", afirmou o lider do Movimento Nacional (esquerdista), Walid Jumblat. Em Israel, uma alta fonte do Governo (pediu para
ficar no anonimato) assegurou que as forças
judaicas que sitiam Beirute não pretendem
invadir a cidade, mas não reduzirão os ataquês contra os palestinos enquanto a OLPa
nào se render e concordar em abandonar
Capital libanesa.
A decisão do Governo israelense foi tomada depois de uma reunião de quatro horas do
Gabinete, presidida pelo Primeiro-Ministro
Menahem Begin, que prometeu ao Presidente
americano, Ronald Reagan, que não ordenaria a invasão de Beirute. A fonte do Governo
disse que o Gabinete nào alterou sua resolução de não tomar Beirute, mas ressaltou que
Begin rejeita qualquer tipo de compromisso
com a OLP. O lider da OLP, Yasser Arafat.
garante que não se rendera e que seus homens
resistirão até o fim.
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Enquanto a OLP estiver em Beirute
não existe possibilidade de uma solução politica. Isto é óbvio — destacou o informante
mencionado pela agência americana UPI.
Acrescentou
que Israel quer um Governo libanès forte "para controlar o pais" e impor a
existência de uma zona-tampao entre Israel e
o Líbano.
Somente os que querem que a OLP
tome Beirute e continue com a sua influência
no Líbano podem pedir que Israel se retire.

Sem a pressão israelense, a OLP jamais deixará Beirute — declarou o informante.
Jumblat — 33 anos, líder da comunidade
drusa libanesa e do Movimento Nacional (coalizáo de forças paramilitares muçulmanas.
Partidos esquerdistas e palestinos) — integra
o Conselho de Salvação Nacional, grupo de
sete membros (entre eles o Presidente, Elias
Sarkis) destinado a achar uma solução para a
crise libanesa. Jumblat reconhece, contudo,
para
que o Conselho é apenas um paliativoétnicas
tentar solucionar antigas rivalidades
e religiosas.
— A natureza de nossos próprios problemas internos não se modificou — afirmou
Jumblat. referindo-se às divergências políticas mutuamente destrutivas que já causaram
muitas lutas e até a guerra civil (1975-76).
esquerdista
Disse também que a liderança
"incluindo a de meu
libanesa precisa mudar,
Para Jumblat, o lider do OLP. AraPartido".
fat. "tenta
ganhar tempo", mas. segundo sustentou, "isso acabou, a direção da OLP deve
enfrentar a realidade, não estamos mais em
1976" (término da guerra civil).
O Governo do Líbano fez um apelo dramatico durante as sessões de ontem da Aspara que seja enconsembléia-Geral da ONU.
trada uma solução "justa e definitiva" para a
crise do Oriente Médio. O delegado libanês.
Ghassan Tueni. disse que enquanto os líderes
mundiais debatem "éo desarmamento nuclear,
martirizado e crucificaum pequeno país
do" pelas forças de ocupação israelenses.
— A paz imediata no Líbano nào é apenas
um imperativo moral para os libaneses, mas
também uma necessidade para a segurança
regional e internacional — destacou Tueni.

EUA esperam que
forças invasoras
não tomem Beirute
Washington e Paris — O Governo dos
Estados Unidos afirmou que espera que p
Primeiro-Ministro de Israel, Menahem Begin,
cumpra sua promessa de que as forças israelenses não tomarão Beirute, enquanto em Paris o Presidente François Mitterrand pediu
uma reunião de ao emergência co Conselho de
Segurança da ONU, para debater a guerra no
Líbano.
O porta-voz da Casa Branca, Larry Speakes, disse que Begin assegurou, durante sua
reunião em Washington, segunda-feira, com o
Presidente Ronald Reagan, que as forças judaicas nào capturarão Beirute. Os Estados
Unidos pediram a vários países árabes e europeus que usem sua influência para persuadira
OLP a terminar com a sua presença militar em
Beirute e facilitar o caminho a uma solução da
crise.

Proposta
"solenemente" a Israel
Mitterrand
"que respeite aspediu
exigências do cessar-fogo"
(em cumprimento às Resoluções 508 e 509 do
Conselho de Segurança, adotadas pouco de6 de junho,
pois que as forças israelenses, a "indispensáe disse que é
invadiram o Líbano)
"separação
de todas as forças
vel e urgente" a
em Beirute Oeste (onde os palestinos estào
sitiados) e em suas cercanias".
"uma
O Presidente da França propôs que
força constituída sob os auspícios do Conselho
"caso
de Segurança" apoie o Exército libanês,
o
desejar",
assim
para
o Governo legítimo
separar as forças que atualmente combatem
Dessa forma, ponderou
na Capital libanesa.
Mitterrand, "se poderá conseguir a neutralização de Beirute Oeste, sob o controle de obserUnidas", como primeira
vadores das Nações
etapa de uma "restauração da autoridade do
Estado libanês em seu território".
A Comunidade Econômica Européia enviou protesto ao Governo de Israel porque as
autoridades judaicas impediram o envio de
ajuda à população libanesa.
O Vice-Ministro do Exterior da Alemanha
Ocidental, Peter Corterier, afirmou ontem no
Parlamento de Bonn que Israel impediu que
chegasse à população civil libanesa ajuda alemá, enviada por intermédio da Cruz Vermelha
Internacional e da UNICEF (Fundo da ONU
para amparo à infância), no valor de 3 milhões
de marcos.

Moscou critica
inércia árabe
Moscou e Egito — A agência de notícias
soviéticas Tass acusou o Governo do Egito de
ser um dos principais responsáveis pela invasão israelense do Líbano, ao mesmo tempo em
que fazia uma critica implícita aos demais
e passipaíses árabes por sua falta de unidade
"genocídio
vidade diante do que qualificou de
contra os palestinos".
O Presidente do Egito, Hosni Mubarak,
enviou mensagem urgente ao Governo dos
Estados Unidos, pedindo ao Presidente Ronald Reagan que intervenha na crise do Libano, para conseguir suspensão do sítio de Beirute e a retirada das forças israelenses daquele
país. O Egito, com o mesmo propósito, entrou
também em contato com a Comunidade Econòmica Européia e com os países não alinhados.

Presidência pode
ser de maronita
Beirute — O comandante da milícia crista
libanesa, Bechir Gemayel, foi designado pelo
seu Partido, Falange (direitista), candidato à
Presidência do Líbano, com a plataforma de
conseguir o desarmamento da Organização
para a Libertação da Palestina (OLP).
— O momento atual precisa de um Presidente forte, que possa eliminar a presença
militar da OLP — afirmou Karim Pakradouni,
principal teórico da Falange. — Cada palestino que fique no Líbano deve ser desarmado,
porque se deixarmos um—só armado reapareceacrescentou Pakrará toda a OLP armada
douni, um advogado de 39 anos.
Gemayel (34 anos) liderou na guerra civil
libanesa de 1975-76 uma coalizão de milícias
cristãs contra a aliança de muçulmanos esquerdistas e guerrilheiros palestinos. Seus milicianos confraternizaram com as forças invasoras israelenses quando estas chegaram às
áreas de população cristã de Beirute (setor
oriental da Capital) para sitiar o reduto dos
palestinos no centro do setor ocidental
(muçulmano) da cidade,
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Falecimentos
Rio de Janeiro
Jussara Rodrigues de
Mello, 56, de Insuficiência
cardíaca, na Casa de Saúde Santa Mônica. Carioca,
casada com Paulo César
Machado de Mello, tinha
dois filhos: Roberto e Rangel, três netos, morava em
Ipanema.
Antônio Fernandes dos
Santos Filho, 70, de aciciente vascular cerebral,
em casa, no Flamengo. Carloca, advogado, viúvo de
.Teresa Maria Ribeiro dos
Santos, tinha duas filhas:
Lúcia Cristina e Helena
Maria, sete netos.
Consuelo Palhares de
Sousa, 59, de derrame ceretrai, na Casa de Saúde São
Sebastião. Carioca, soltei-ra,
morava em Laranjeiras.
Ana Lúcia Monteiro de
"Vasconcelos,
63, de insuficiência respiratória, em ca"sa,
em Copacabana. Paucasada com Orlando
Lista,
"Martins
de Vasconcelos, tirriha um filho: Silvio e três
-netos.
"
José Medeiros dos Santos, 48, de insuficiência
'tíàrdíaca,
no Hospital Salgado Filho. Carioca, casado com Marli Carvalho dos
Santos. Tinha dois filhos:
.José'Carlos e Angela, mo'cava
no Méier.
Eva Gonçalves da Fon'ppca,
"sa, 75, de anemia, em caem Benflca. Carioca,
viúva de Geraldo Novaes
«da Fonseca, tinha quatro
filhos: Pedro, Paulo, Patri,GÍa e Paulete, sete netos e
4im bisneto.
Valdir Pinheiro, 60, de
câncer, no Hospital dos
.^talianos. Capixaba, ccmerciante, casado com Celeste Costa Pinheiro, tinha
,um filho: Aloisio e uma neta, morava em Pedra de
Guaratiba.
Nadir Ferreira Lopes,
79, de arteriosclerose, em
casa, em Nilópolis. Carioca, viúva de Francisco
•Mourão Lopes, tinha oito
filhos, netos e bisnetos.
** Adilson Silveira de Ma"cedo,
54, de edema pulmonar, no Hospital do Anda'ral. Carioca, industriário,
•'casado com Olga Mendes
de Macedo, tinha uma fi'íha:
Rosana e dois netos,
'morava em Vila Isabel.
s, Estados
I "Elza Arantes Queiroz,
•82, de problemas cardio•vasculares, em São Paulo.
Solteira, tinha irmãos,
cunhada e sobrinho.
¦'Aristides Gonçalves de
Souza, 75, de crise cardiaca, em São Paulo. Casado
com Dorvira Bueno de
Souza, tinha filhos, noras,
genros, netos e bisnetos.
Maria Lindoso de Siqueira, 79, de problema
cardíaco, em São Paulo.
Viúva de Manoel Gomes
de Siqueira, tinha filhos,
genros, noras, netos, bisnetps e sobrinhos.
_r Antônio Machado Mendes, 79, de infarto, no Hospiital Petrópolis, em Porto
Alegre. Gaúcho de Gravajjàí, funcionário público federal aposentado pelo Departamento de Aeronáuti•a Civil, casado com Maria
José Mendes, tinha quatro
filhos, seis netos e uma bisneta.
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Polícia espanca rapaz em

Temporal

Ramos e 200 cercam o posto

Curitiba

JL

Para dispersar as pessoas, os PMs —
alegam — atiraram diversas vezes para
o alto, houve correria e feridos. Eliane
Maria Machado, 27 anos, grávida de oito
meses, levou um tombo e foi medicada
no Hospital Gétúlio Vargas. Entretanto,
acusado pelos PMs de ter agredido Eliane a pedradas, Wladimir Peres Sila, 23
anos, que segundo a polícia é doente
mental, foi preso.
Quando o povo, já mais calmo,
aguardava em frente ao DPO notícias
de Sidnei, que tinha sido levado para a
22a DP, na Penha, surgiu a viatura
520214, do 16° BPM, que, com a sirena
ligada, percorreu am alta velocidade a
Rua Gerson Ferreira — onde fica o
posto — pondo em risco a vida das
pessoas, que, refeitas do susto, passaos policiais e a gritar frases
ram a vaiar
como: "É só isso o que vocês sabem
fazer: invadem nossas casas, nos batem,
e agora, querem nos matar."

Revolta

Socos na grávida

— O pessoal da favela agora grita.
Não é mais massacrado, náo, ouviu —
gritavam os moradores, revoltados, para os policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo da favela, que tentavam explicar aos repórteres o que
havia acontecido. Segundo o tenente
Alberto, supervisor da área, por volta do
meio-dia três policiais — sargento Almeida, cabo Ribas e soldado Queiroz —
saíram do posto para fazer uma ronda, a
pé, pela favela.
Na Rua C, encontraram Sidnei José
"em atitude suspeita", e pediram seus
documentos. Como ele não quis mostralos — afirma o tenente — foi levado ao
posto policial, com outras pessoas, para
uma triagem. A notícia de que Sidnei
havia sido preso logo se espalhou pela
favela e, em poucos minutos, começou o
tumulto em frente ao DPO. A revolta
dos moradores era grande. Os policiais
acrescentam:
— O povo quis invadir o posto e nos
agrediu com pedras.

Na delegacia da Penha, parentes de
Sidnei acusavam os PMs de terem agredido o rapaz e sua mulher, Ilka Alves
Teles, grávida de quatro meses. Ana
Paula Isidoro de Souza, 14 anos, sobrinha de Sidnei, afirmou ter presenciado
tudo e disse que quando os policiais se
a
aproximaram de seu tio, e passaram
agredi-lo, Ilka interferiu, dizendo: "Não
façam isso. Meu marido é trabalhador".
Segundo a menina, um dos PMs passou
a insultar a mulher e ela disse que
então, resO
estava grávida.
"Grávida? policial,
Então, toma". E
pondeu:
aplicou um soco na barriga de Ilka e
outro em seu rosto.
— Os caras vestem fardas e pensam
que são mais homens por isso. A policia
tem que existir, se náo, vira bagunça,
mas abusar dos outros, isso não. Ninguém invadiu o posto. Como é que a
gente ia fazer isso com todos aqueles
policiais armados? — disse Sidnei, na
delegacia.

Paris — Um travesti brasileiro —
Cláudio Tavares Rabelo, de 23 anos,
conhecido no bas-fond parisiense como
Cláudia — começou a ser julgado, ontem, sob a acusação de haver assassinado em 29 de outubro de 1980, seu compatriota Filho Duarte Meneses, a Elisa,
de 33 anos, o mais famoso homossexual
de Paris, com vários tiros de fuzil, após
uma acirrada disputa pelo controle do
mercado de silicone.
Segundo a acusação, Filho Duarte
Meneses exercia uma severa autoridade
sobre os travestis brasileiros que dominam o famoso bairro de Pigalle, expiorando-os por longos meses, depois de se
haver prostituído por vários anos. Além
disso, havia adquirido o monopólio dos
tratamentos com silicone, que permitem a alteração do corpo, especialmente dos seios, mediante os quais os travestis adquirem formas femininas.
Quando de sua chegada à França, há
cinco anos, Cláudio Tavares se dirigiu a
Filho Meneses e, após tomar uma injeçáo de silicone, teve de pagar Cr$ 2 mil
francos franceses (cerca de Cr$ 400 mil).
Diante do elevado preço, ele se propôs a
obter silicone sem ser por intermédio de
Filho Meneses e a colocá-lo ao alcance
de seus compatriotas, por preços mais
acessíveis. Filho Meneses náo se conformou e o ameaçou de agressão.
Cláudio Tavares Rabelo não se amedrontou e comunicou à polícia parisiense as ameaças, ao mesmo tempo em que
se armava com um fuzil, adquirido por
intermédio de um amigo.

Assaltante de
banco no Ceará é
no Galeão
preso
Cleber Galvão do Amaral, 35 anos,

foi preso ontem à noite por agentes da
Policia Federal, a bordo do Boeing 727
Super 200, da Vasp, no Aeroporto Internacional do Galeão, tendo confessado
ao delegado Manuel Baltazar a participação num roubo em Fortaleza, Ceafa
com mais dois cúmplices, Gilberto e
Nivaldo. Os três roubaram da agência
do Banco de Fortaleza, 4 milhões e
oitocentos mil que foram divididos entre eles. Os outros dois estão regressando a São Paulo em uma caravam bege
que deverá ser interceptada na estrada.
Cleber pernambucano não esboçou
reação ao ser preso. Os seis agentes
federais, que haviam recebido uma denúncia de que um dos assaltantes do
Banco de Fortaleza estava a bordo do
Boeing, apreenderam uma sacola com
Cr$ 1 milhão 600 mil. O acusado viajava
com duas malas, nas quais a polícia
encontrou cinco revólveres calibre 38 e
cerca de duzentas gramas de maconha
prensada. O Boeing fazia a linha Belém—São Paulo. Lá o assaltante se encontraria com os dois cúmplices.
Os policiais identificaram os 52 passageiros que desceram no Galeão e,
como não encontraram nenhum Cleber,
decidiram ir a bordo, para identificar os
outros 16 passageiros que iam seguir
viagem. Entre eles, estava o assaltante.Os três já compriram pena e a gerència do banco informou a polícia que os
ladrões haviam levado 10 milhões, cieber passou a noite sendo interrogado na
polícia federal, no Rio.

AVISOS RELIGIOSOS
DR. FELICIANO MAISONNETTE
(MISSA DE 7° DIA)

t

DRA. EUGÊNIA REZNIK

A família comunica o falecimento e convida parentes e amigos
para a Missa de 7o Dia que mandam celebrar dia 26 às 10 30 h. na
Igreja Santa Cruz dos Militares.

ROBERTO
LAMEGO TORRES
BETH BRICIO CONFECÇÕES LTDA

t

Agradece as manifestações de pesar pelo falecimento de seu inesquecível sócio e amigo
e convida para a Missa em
¦•intenção de sua alma, que
«manda celebrar 6a feira dia 25
?de junho às 19 hs na Igreja da
ipjviná Providência à Rua Lo•pes Quintas 274 — J. Botâni:;co.
(P
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— O
O temporal
começou às 4h da manhã e
nâo parou o dia inteiro. Na
regiáo metropolitana de
Curitiba, 11 pessoas morreram, umas 600 famílias
estáo desabrigadas e mimares de casas foram alagadas pelo transbordamento dos rios Belém e
Barigüi. Muita gente ficou
ilhada nas vilas mais pobres.
O Corpo de Bombeiros
. informou que uma menina
de dois anos, Silvana Oomes Pereira, arrastada por
uma vala de esgotos, morreu afogada no Rio Belém,
numa localidade chamada
Bateria, próximo à cidade
de Campo Largo. Na Vila
Parolim, um homem de
aproximadamente 30 anos
morreu afogado quando as
águas invadiram seu barraco. Também na Vila Parolim, uma velhinha, Dona
Rita, foi soterrada com seu
barraco.

INPE/CNPq — 6hl7mln (24/06/82) — Via Rio-Sul.

CiiriHha
Curitiba

A prisão de Sidnei José Fernandes
Guimarães, 24 anos, motivou e desencadeou a ação: excitadas, cerca de 200
pessoas —- homens, mulheres e crianças
— foram ao posto policial da Favela de
Ramos protestar e pedir sua libertação.
Algumas alegam que, durante o tumulto, foram espancadas. Os policiais admitem apenas que atiraram para o alto,
para dispersá-las, e afirmam ter sido
agredidos.
Os policiais esclarecem que Sidnei
foi preso, por volta do meio-dia de ontem, porque nào tinha documentos de
trabalho. Sidnei contesta: diz que mostrou os documentos pedidos, menos o
contracheque, que não tinha. Por isso
foi espancado, fato que revoltou seus
vizinhos que assistiram à cena, considerada por eles degradante. Além de Sidnei, autuado por desacato à autoridade,
seus irmãos Ivonete Fernandes Guimarães e Jocelei de Oliveira Santos também foram presos.

França julga o
brasileiro
que
"travesti"
matou

Tempo

mata 11 em

DESCOBERTA DE MATZEIVA

Dr. Awrum e Fani Reznik, Samuel
A. . Sérgio e Margalit, comunicam a DesV y coberta da Matzeiva de sua inesque_Cy/\ cível filha e irmã Dra. EUGÊNIA que
?
será realizada domingo, dia 27 de
1982
de
às 10 horas no.Cemitério Israelijunho
ta de Vila Rosali (Novo).

ACIDENTES
Outras três mortes ocorreram na Serra do Mar às
7h da manha. No km 50,
uma Belina passou por
grande poça de água e capotou diversas vezes, caindo no precipício. Morreram Luis Carlos Costa, 38
anos, lan Guy Paton, 49, e
Kelnje Myaka, 37, todos
funcionários da Petrobrás.
Na pequena localidade
de Ventania, a 45 quilômetros de Tibagi, Centro-Sul,
um tufão matou mais cinco pessoas, derrubou 50 casas, danificou 10 carros e
deixou quase toda a população desabrigada.
Em todo o Paraná, 12
cidades ficaram sem luz e a
Companhia de Energia
Elétrica (COPEL) informou que tentará recuperar
os transformadores danificados até amanhã.
Em Curitiba, a Prefeitura enviou caminhões que
retiraram a população e a
mobília das casas das ViIas Parolim, Sofia, Autodromo Trindade, Barigüi e
Lorena. Nestes bairros a
água atingiu até um metro
de altura dentro das casas.
A Prefeitura informou que
os rios Barigüi, Belém e
todos os riachos adjacentes transbordaram. A Prefeitura garantiu que há
condições de atender a toda a população desabrigada, com abrigos, alimentos
e remédios.
As 600 famílias desabrigadas foram levadas para
colégios, creches e ginásios
esportivos, onde estáo sendo alimentadas e vacinadas. O Corpo de Bombeiros transmitiu aviso pelo
rádio e TV para que a população evite sair de casa.
NO ESTADO
A coordenadoria de Defesa Civil do Paraná informou à tarde que várias eidades do Sudoeste do Estado também foram atingir
das por chuvas fortes.
Umuarama, com 40 mil habitantes, está isolada de
cidades vizinhas.
Em Tibagi, CentroOeste, um vendaval desabrigou parte da população
da área mais baixa da eidade e interrompeu as comunicações. A agricultura
até agora nào sofreu preJuízos porque o trigo,
cultura de inverno, está
recém-plantado nas áreas
mais atingidas pelas chuvas. Segundo a meteorologia, a previsão é de novas
precipitações nas próximas horas em Curitiba.
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No Rio
—Tempo nublado aihda sujrilo a chuvas esparsa». Temperaturn estável. Ventos variáveis fracos e moderados com
possíveis rajadas. Máxima: 29.1 no Aterro do Flamengo e
mínima: 17.S no Alto da Boa Vista.
As Chuvas: Precipitação em milímetros nas últimas 24
horas: 0.0 acumulada este mès: 6.8 normal mensal: 43.2
acumulada este ano: 497.7 normal anual: 1075.8
O Sol — Nascerá as 06h33m e o ocaso será às 17hl7m.
O Mar — No Rio de Janeiro: Preamar: 04h49m/1.2m e
17h31m/l.lm Baixa-mar: I2hllm/0.3m. Em Angra dos
Reis: Preamar: O0hl7mrB.6m, 12h26nV0.2m 18h36m/0.9
Baixamar: 03h29nV1.2m e 16h07m/l.lm. Em Cabo Frio:
Preamar: 04h33m/l.lm e 17h56m/l.lm Baixa-mar:
Uti47nv0.2m. O Salvamar informa que o mar está meio
agitado) com águas a 20° correndo de Leste para Sul.
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Há uma frente fria sobre o Mato Grosso do Sul e São
Paulo, deslocando-se para Nordeste, acompanhada de chuvas e trovoadas. A massa polar que segue esta frente
ganhou ligeiramente em intensidade, devido ao influxo
renovado de ar frio a retaguarda,do vértice ciclònico que se
vé a Oeste da Foz do Rio da Prata.
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Nos Estados
Amazonas: Pte. nub. a nub.; pnes. esp. a Oeste. Temp.-.
estável. Máx., 31.8; min.. 22.1; Roraima: Pte. nub. a nub.
Temp.: estável. Máx., 32.3; mfn., 23; Acre: Pte. nub. a nub.
Temp.: estável; Pará: Pte. nub. a nub. pnes. isoladas.
Temp.: estável. Máx., 29.6; mfn., 20.6;Rondônia: Pte. nub.
a nub. Temp.: estável. Máx., 27; mfn., 18; Pbwii: Pte. nub. a
nub. ao Norte; claro a pte. nub. ao Sul do Estado. Temp.:
estável. Máx., 31.9; mfn., 21.6; Ceará: Pte. nub. a nub. suj.
a pnes. isoladas no litoral do Estado. Temp.: estável. Máx.,
29.4; mfn., 23.2; Rio Gde. do Norte: Pte. nub. a nub.
Temp.: estável. Máx., 26.7; mfn., 22; Amapá: Pte. nub. a
nub. Temp.: estável. Máx., 28.4; mfn., 18.8; Maranhão:
Pie. nub. a nub. Temp.: estável. Máx., 28.6; mfn., 22.1;
Paraíba: Pte. nub. a nub. Oeste; ene. d chvs. esp. Temp.:
estável. Máx., 27; mfn., 22.8; Pernambuco: Nub. a ene. d
chvs. esp. Temp.: estável. Máx., 27.3; min., 22.4; Alagoas:
Nub. Oeste ene. c/ chvs. e trv. Temp.: estável. Máx., 26.8;
Sergipe: Pte. nub. a nub. suj. a chuvas. Temp.: estável.
Máx., 27; mfn., 24.1; Bahia: Pte. nub. a nub.; chvs. no
litoral Sul do Estado. Temp.: estável. Máx., 27.2; min..
22.8; Mato Grosso: Pte. nub. a nub. Temp.: estável. Máx.,
31.8; mfn., 18; Mato Grosso do Sul: Pte. nub. a nub. Temp.:
em elevação. Máx., 23.3; mfn., 16.3; Golas: Pte. nub. a nub.
Temp.: estável. Máx., 29.6; mfn., 15.7; Brasília: Pte. nub. a
nub. Temp.: estável. Máx., 26; mfn., 16.2; Minas Gerais:
Nub. suj. a chvs. ocs. Temp.: estável. Máx., 28; min., 15.4;
Espirito Santo: Ene. a nub. suj. a chvs. esp. ao Sul e Sueste
do Estado; demais regs. pte. nublado. Temp.: estável.
Máx., 28.9; mfn.. 20.3; Sao Pauto: Nub. a pte. nub. ainda
suj. a pnes. de chvs. e possíveis trv. no inicio do periodo nas
regs. Centro Sul e Leste do Estado; demais regs. pte. nub. a
nub. Temp.: estável. Máx., 28.8; mfn., 15; Paraná: Nub. a

ANÁLISE DA CARTA SINÓTICA DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA — Frente quente desde
Sul de Mato Grosso do Sul, Centro do Paraná, São Paulo e
Rio de Janeiro.
Massa de ar polar sobre o Atlântico.
Massa de ar tropical sobre o Atlântico.
pte. nub. suj. a pnes. chvs. e possíveis trv. a NE Leste e Sul
do Estado, melhorando no decorrer do periodo; demais
regs. pie. nub. a nub. Temp.: em ligeira elevação. Máx..
14.1; mfn., 9.8; Sta. Catarina: Instável d chuvas esparsas.
Temp.: estável. Máx., 16.2; min., 13; Rio Gde. do Sul: Pte.
nub. no Sul e Oeste; ene. suj. a chvs. nas demais regs.
Temp.: estável. Máx., 13.6; min., 10.1.

No Mundo
Aberdeen: 12, nublado. Amsterdã; 16, nublado; Ancara: 27,
claro; Atenas: 3U, claro; Berlim: 2(1. nublado; Bonn: 17..
nublado; Bruxelas: 16, nublado; Buenos Aires: 00, nublado;
Cairo: 36, claro; Casablanca: 22, nublado; Copcnhague: 14,
chuva; Dacar: 26. nublado; Estocolmo: 15, nublado; Genebra: 22, claro; Helsinque: 15, claro; Uma: 07, nublado;
Lisboa: 21, nublado; Londres: 17, nublado; Madri: 27,
claro: Montreal: 12, claro; Moscou: 19, nublado; Nalrohl:
24. nublado; Nova Deli. 37, claro; Nova Iorque: 23, claro;
Oslo: 18, nublado; Pequim: 27, nublado; Riad: 42, claro;
Roma: 30, nublado; Seul: 21, claro; Tóquio: 19, chuva-,
Toronto: 09, claro; Tunls: 43, claro; Varsóvia: 22, nublado;
Viena: 25, nublado; Washington: 25, claro.

ROBERTO LAMEGO TORRES
mãe Sophia Lamego Torres, seus
filhos Ana Maria, Mônica e Roberto,
sua neta, irmãos, sobrinhos, demais
tSua
parentes e amigos agradecem as manifestações de pesar e convidam para a
Missa em sua intenção a ser realizada
HOJE, dia 25 de junho de 1982, sexta-feira,
às 19:00 horas, na Igreja da Divina Providência, à Rua Lopes Quintas — n° 274. (P.
DESEMBARGADOR

AMILCAR LAURINDO RIBAS
6o MÊS

t

Sua família fará preces pelo 6o mês de seu
falecimento amanhã, dia 26.

ALCEU NUNES DA FONSECA
(FALECIMENTO)
família comunica o falecimento de seu queridíssimo e inesquecível ALCEU e convida demais parentes
tAe amigos
para seu sepultamento a realizar-se hoje, às
12 horas, saindo o féretro da capela Real Grandeza n° 2
(P
para o Cemitério São João Batista.

JAYAAE CALDAS
MISSA DE 7o DIA
Eduardo Guy. nora, netos e família, agradecem as manifestações de pesar
pelo seu falecimento e convidam parentZoraide,
tes e amigos para a Missa de 7° Dia a ser
celebrada sábado, dia 26 de junho, às 9:30
horas na Matriz dos Sagrados Corações à Rua
Conde de Bonfim n° 474.

AUGUSTO OLYMPIO GOMES DE CASTRO
MISSA DE 7o DIA
famílias Viveiros de Castro, Araújo Castro e Magalhães Gomes
de pesar recebidas por ocasião
penhoradas, agradecem as manifestações
"AUGUSTO"
e convidam demais
do
seu
inesquecível
falecimento
do
tAs
parentes e amigos para a Missa em intenção da sua boníssima alma,
amanhã, sábado, dia 26 de junho às 9 horas, na Igreja da Ressurreição, à RuaFrancisco Otaviano, 99 — Posto 6 — Copacabana.

AUTRAN DE OLIVEIRA
ROCHA
MISSA DE SÉTIMO DIA
Lydia Ribeiro Rocha, filha, genro e neta agradecem
as manifestações de pesar recebidas e convidam
seus parentes e amigos para Missa que em memória de seu querido AUTRAN mandam celebrar sábat
do. dia 26 de junho, às 10 horas, na Igreja de N.S da
Candelária.

CHARLOTTE SVACINA
Comunicamos seu falecimento último dia
/^
<r/ \7
09 em Londres — Inglaterra e convidaA. A. mos Para a cerimonia fúnebre do enterro
X\/A
de suas cinzas próximo dia 27 às 11 horas
V
no Cemitério Municipai de Petrópolis.
saindo o féretro da Capela localizada na primeira área
daquela necrópole. Solicitamos não enviarem fiores.
(P

GAL. CELIO MARTINS
FERREIRA

ANTÔNIO MARANTE
PAULINA ROITMAN FAERSTEIN
À
\/\j
Y
Y
t\ /\

V

Seus filhos, nora, netos e bisnetos convidam parentes e amigos para a Descoberta
de sua Matzeiva a realizar-se domingo dia
27.6 às 10 horas no Cemitério de Vila Rosali

(velho)

(FALECIMENTO)
da Conceição Lima e família cumprem o
doloroso dever de participar o falecimento de seu
querido MARANTE e convidam os demais parentes
e amigos para o sepultamento hoje, sexta-feira, dia
tJudite
25. as 10 horas, saindo o féretro da Capela Real
Grandeza n° 1 para o Cemitério São Joào Batista (P

t

(1 Ano)
Viúva e família convidam para Missa de 1
Ano, sábado, 26 de junho, as 10hs na Igreja
São Paulo Apóstolo Rua Barão de Ipanema,
85 Antecipadamente agradecem.

sexta-ieira, 3 5'6,82

JORNAL DO BRASIL
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Carlos Mesquita

Caderneta do
FGTS será %
lançada em 83

Empresário diz que
Figueiredo considera
alto desconto do IR

Brasília — Até o Presidente da República acha
que o imposto de renda
pago "Ele
pelo assalariado está
até me disse que
alto.
ganha Cr$ 430 mil por més
e" paga Cr$ 112 mil de imposto de renda na fonte",
revelou um de seus interlocutores da agenda de ontem, Abram Abe Szajman,
que exerce interinamente
a presidência da Federadão do Comércio de São
Paulo.
i O desabafo de Figueirer}o nào se limitou à alta
carga tributária do impôsto de renda, que retém cerça de um quarto do seu
salário. O Presidente externou a Abe Szajman, sua
preocupação quanto à coqrança de altas taxas de
juros pelos bancos, advertindo que se as instituições
financeiras nào se conscientizarem de sua função
social, o Governo as obrigará a fazê-lo, através de
outras penalidades, segundo disse o Presidente em
exercício da Federação do
Comércio de São Paulo.
LEI SALARIAL

; Na audiência, o presidente da Federação ponderou que a carga tributaria do brasileiro é extremamente elevada porque é
riequeno o retorno do imposto em relação ao que se
paga. Ele analisou também com Figueiredo as de100i%

clarações do presidente do
Banco Central, Carlos
em
Langoni, que admitiu "No
conferência na ESG:
Brasil se paga um juro
muito baixo".
"Sua Excelência me
ponderou — disse Abe
Szajman — que a carga
tributária nâo é baixa e os
juros sào realmente elevados. Disse também que,
por enquanto, nem cogita
uma reformulação da Lei
Salarial. Não tem intenção
de fazer modificação na lei
e se o fizesse seria no sentido de corrigir as distorções
em favor da classe média.
Disse que isso é uma conquista do trabalhador brasileiro e que conquistas
não devem ser alteradas".
Segundo o empresário,
Figueiredo também"a concarcordou com ele que
ga tributária na faixa da
classe média é extremamente elevada". E entào
lhe sugeriu que, se entrar
em debate qualquer alteração na Lei Salarial, essa
deve beneficiar a classe
média, principalmente
aquela que só ganha 50%
ou 80% do INPC.
Abe Szajman informou
ainda que o secretário da
Receita Federal, Francisco Dorneles, prometeu à
sua federação que a partir
de setembro ou outubro o
imposto de renda (tabela
na fonte) será corrigido semestralmente.

Aumento dos aluguéis
(\foriucfiooml2mc308)
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O índice dos aumentos parou de declinar

Aluguéis que vencem
em agosto vão ter
aumento de 89,03%
Os aluguéis cujos con- (36,2% de inflação 28,4%
tratos vencem em agosto dos outros dois índices).
A Carta do Ibre (Instituterão um aumento de
89,03% — igual ao de julho to Brasileiro de Economia,
-4 de acordo com a varia- da FGV) observou isso na
ção do índice de correção sua carta mensal, divulgamonetária em 12 meses. da na segunda-feira, chaa atenção para
Portaria assinada ontem mando"supervalorizaçáo
do
pelos Ministros da Fazen- uma
da e do Planejamento, Er- cruzeiro" e suas consengne Galvêas e Delfim Ne- qüèncias sobre a remuneto, fixou a correção mone- ração das exportações. O
tária daquele mès em 6%, crescimento auto-sustencorrigindo o valor nominal tado da economia só será
das ORTNs (Obrigações possível com a ampliação
Reajustáveis do Tesouro das exportações, defende o
Nacional) para Cr$ boletim.
O Ministro Galvêas lem2.094,99.
•Neste ano, a correção brou que ontem aquele
estava em
acumulada de janeiro a descompasso
— 32% de
agosto — de 51,58% — é apenas 4 pontos cambial
bèm inferior aos 56,82% ve- desvalorizaçãodia 17. Uma
rificados no mesmo perío- até o último
do Governo que tradõ do ano passado, revê- fonte
dos assuntos de exporlando uma tendência de ta
concorda com a radeclínio. Essa queda foi ní- tação
da Carta do Ibre:
ciocínio
semestre,
tida no primeiro
"A base da política, agora,
mas para o segundo, o Go- é a taxa de câmbio. O cruvêrno terá que compensar zeiro está muito valorizaa diferença entre a corre- do, fazendo com
nosção monetária e o índice sas mercadorias que
percam
de inflação — estimado em
na Comutomo de 44% de janeiro a competitividade
nidade Econômica Eurojunho — acelerando as cor- péia, que está fazendo uma
reções mensais, o que bede desvalorização
nèficiará os depositantes política
moedas
em relação
de
suas
dà caderneta de poupança. ao dólar".
Essa aceleração também
deve ser observada no in- FÓRMULA IDEAL
dice de correção cambial,
que, segundo a política
Reajustar os salários, os
adotada pelo Governo, gastos do Governo, o crémoacompanha a correção
dito e outros preços adminetária.
nistrados a uma taxa infe"Se
aumen- rior ao crescimento da inBrasília —
tou a inflação, aumenta a fiação, levando em conta
correção monetária", as- os ganhos de produtividasim explicou ontem o Mi- de no caso dos salários,
nistro da Fazenda, Ernane seria a fórmula ideal de
Gavèas, a fixação de uma- combater a inflação, atataxa de 6% para a correção cando diretamente suas
rrionetária de agosto. É causas, disse ontem o Mique a inflação de junho se- nistro da Fazenda Emane
rá maior do que isso, con- Galvêas, em palestra na
atri- Escola de Guerra Naval,
firmou o Sr Galvêas,
buindo esse "índice ruim, pela manhã, no Rio.
fora de nossas previsões" à
Ele considerou que o siselevação dos preços dos tema de correção monetàderivados de petróleo, tri- ria periódica e automática
go e à cobrança da contri- de todos os preços básicos
buição do Finsocial.
tende a perpetuar a infla"É episódico, nào deve- ção, gerando
um círculo vise repetir", comentou Gal- cioso de aumentos de salavèas. mas, como a filosofia rios-preços-salários. Mas
dp Governo é equiparar, admitiu que na impossibide o Governo fazer
nos 12 meses, os três indi- lidade
"ataque frontal às cauces — taxa cambial, corre- um
ção monetária e inflaçáo — sas básicas da inflaçáo".
foi necessário corrigir a di- decidiu adotar a política
ferença entre a última e as de contenção quantitativa
"O reduas.primeiras. que termi- de crédito bancário.
nou o mès passado em tor- sultado é mais penoso e
no de 8 pontos percentuais mais demorado", afirmou.

m

ágl

"estão roubando Cr$ 43
por litro", ao conferir os preços na padaria

Grande Rio vai ficar um
mês sem consumir 70 mil
litros de leite tipo B
O Grande Rio deixará de consumir diariamente, por período de um mês, cerca de 70 mil litros de
leite tipo "B", que custa Cr$ 98, em função da
decisão do Ministério da Agricultura de proibir à
CCPL — Cooperativa Central dos Produtores de
A
Leite — de beneficiar e comercializar o produto.
empresa foi punida por ter vendido leite "especiai", "B".
que custa Cr$52,00, ó litro, em embalagem
tipo
Segundo dados da Sociedade Nacional de
Agricultura, que congrega vários produtores de
leite, o consumo diário de leite no Grande Rio é da
ordem de 1 milháo 600 mil litros, enquanto o do
tipo "B" soma de 80 a 90 mil, ou 6% do total. Para o
superintendente da Sunab, Glauco Carvalho,' a
medida nâo prejudicará o consumidor, que além de
comprar pequena quantidade daquele tipo, terá
outras opções.

Nota da CCPL

/
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Após contatos mantidos ontem com produtores de leite do Estado do Rio, o assessor da
presidência da Sociedade Nacional da Agricultura,
Antônio Melo Alvarenga, disse que a CCPL continuará recebendo o leite dos pecuaristas, devendo
empacotá-lo em embalagens do tipo "C", comercializado a Cr$ 47 ou em embalagens de longa vida,
o mais caro. Já o delegado da Delegacia Federal da
Agricultura, do Rio — órgão do Ministério da
Agricultura — Paulo Antonioli, acredita que"C"o
produto serã vendido nas embalagens do tipo
(Cr$47), ou especial (Cr$52).
O presidente da CCPL, Alfredo Martins Neto, e
seu assessor de imprensa, Renato Viveiros, não
prestaram maiores informações sobre a punição ou
mesmo futura comercialização da empresa. Em
nota divulgada à imprensa, a CCPL limita-se a
contestar informações de que teria misturado água
ao leite, ou comercializado o produto em quantidade inferiores ao indicado no empacotamento. Não
faz, contudo, qualquer comentário à acusação de
ter vendido leite especial em embalagem do tipo B.
Segundo o delegado, Paulo Antonioli, esta foi a
única razão de a empresa ter sido punida, já que
seus fiscais não constataram outras irregularidades, como presença de água ou alteração de volume.
Em sua nota, a CCPL acrescenta também que
sâo "totalmente destituídas de fundamento" inforàs entidades
mações de que seus créditos perante
oficiais estáo suspensos. Assim, "continua a operar
normalmente com os estabelecimentos de crédito,
oficiais e nào oficiais".

Pão de Açúcar economiza
10% com novas embalagens
Nas embalagens dos produtos
São Paulo — Uma economia"de
até 10%, somente com a mudança genéricos do Pão de Açúcar, a lata
de embalagem, vem sendo conse- (como ervilha e purê de tomate)
guida pelos supermercados Pão de proporciona uma economia peAçúcar que, desde o inicio do ano quena, de somente 2% ou 3%, conseguida apenas na simplicidade
lançaram seus
passado,
"genéricos" (sem marca). produtos
A econo- da estampa das latas. Porém, no
mia da embalagem, aliada à fabri- caso do macarrão com semolina
cação feita especialmente para o (sem ovos), do absorvente e detersupermercado, chega a causar gente líquido e em pó, a economia
uma diferença de quase 40% entre na embalagem chega a 10%. E na
o preço de um produto genérico e o comparação real de preços, o detergente em pó genérico custa
de outras empresas.
40% menos do que alguns
Segundo o gerente de marcas quase
concorrentes, assim como o absorPão
de
Açúcar,
do
Grupo
próprias
Pedro Matizonkas Neto, a linha de vente.
Para o gerente de marcas do
produtos genéricos será acrescida
em breve de novos produtos: está Pão de Açúcar, os produtos genériem fase final de testes a embala- cos sào destinados a quem compra
gem do óleo de soja em sacos piás- pelo preço, e representa 5% das
ticos.
vendas mensais de todas as 343
em todo o Brasil. São bem
Atualmente, o óleo de soja ge- lojas
cotanto nas
vendidos
nérico já é vendido em luta multi- mo na Zona Sul. Ele periferias
lembrou,que
folheada (papelão por fora e folha- no início a aceitação do genérico
de-flandres pbr dentro) e causa foi difícil, devido ao fato de a emuma economia na embalagem de balagem ser muito diferente (bran8%. E com a"proporcionará
passagem para sacos ca) dos outros produtos. E enfrenuma
plásticos,
até mesmo o problema da doeconomia bem maior", afirmou tou
por exemplo, não estar
Pedro Matizokas Neto. A linha de na-de-casa,
acostumada a conhecer sabáo em
atualinclui,
produtos genéricos
seu nome correto: determente, detergente em pó, líquido, pó, como
em
pó.
gente
papel higiênico, absorvente higièMas, a partir de agosto do ano
nico, coador de papel, rosquinhas,
xampu e creme rinse, macarrão, passado a marca se firmou.. Ainda,
-palitos, purê e extrato de tomate, segundo
Pedro Matizonkas Neto, o
ervilhas em lata e óleo de soja. Pâo de Açúcar praticamente nào
Está previsto o lançamento de sa- investiu nada
para o lançamento
bão de coco e em pedra e sabodos produtos genéricos.
netes.

A caderneta do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço — FGTS — serã
lançada em fevereiro de 83, com y
extrato, mês a mès, do semestre entre
julho e dezembro deste ano. Depois da
Copa o Banco Nacional da Habitação
— BNH — inicia campanha instituciõano
nal sobre o fundo, e na virada do "cavelculará anúncios específicos da
demeta do trabalhador", a ser distribuida pelas próprias empresas a seus
empregados.
Sexta-feira passada a Federaç^p
Brasileira de Associações de Bancos —
Febrabam — concluiu o projeto da
"caderneta do trabalhador", consqúdando todos os tipos de extratos bancários num único modelo. A grande
novidade da caderneta será o acompanhamento mès a mês da situação do
saldo de cada trabalhador no FGTS —
atualmente o acompanhamento só é
possível através de extratos anuais,
liberados normalmente em março pela
rede bancária.
Objetivo
A "caderneta do trabalhador" será
a conclusão do plano de reformulação
do controle sobre o FGTS, determinado ano passado pelo BNH. Seu lançamento será em fevereiro pelo aproveitamento do extrato habitual feito pêlos bancos anualmente, que será aprimorado para permitir o extrato mès*a
/
mès do semestre.
O segundo extrato, a ser lançado
provavelmente em agosto de 83 com'b
resultado, sempre mês a mès, do semestre janeiro/junho, já deverá ser iriteiramente processado pelo Serpro. Ò
objetivo é unificar numa única cadéíneta todas as contas de FGTS queHp
trabalhador tiver, tarefa impraticável
para a rede bancária, que passará,,
então, a alimentar os computadores
que servem ao BNH.
Na campanha de divulgação institucional do fundo, o BNH pretendp
conscientizar o trabalhador de seus
direitos, assim como esclarecer suas
aplicações. Na fase de divulgação da
caderneta, o trabalhador será instruído como fazer o acompanhamento 4p
sua conta. Em primeiro lugar, deve
comparar o depósito discriminado em
seu contracheque mensal com a informaçâo de seu extrato na caderneta. Se
houver engano, deve procurar o banco
para esclarecer o erro.
Também está sendo estudada uma
forma de explicar ao trabalhador como se processa o crédito de juros t
correção monetária, provavelmente
?
através de folhetos explicativos.
Quanto às reclamações do empregado, deverão ser feitas, em primeiro
lugar, na agência bancária onde está
depositado seu FGTS. Em segundo
lugar, no IAPAS, órgão fiscalizador do
fundo, e, por último, no BNH, que nào
dispõe de estrutura para atender as 37
milhões de contas do fundo. Isso nâo
significa, segundo a diretoria do Banco, que o empregado não possa se
dirigir diretamente ao BNH.

(Inicio de distribuição pública de debêntures)
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Participação
De acordo com levantamento da Codecon —
Coordenadoria de Orientação e Defesa do Consumidor, órgão do Ministério da Agricultura, de
janeiro a maio último, a participação da CCPL com
o leite tipo B, no Grande Rio, variou de 56% a 67%.
Em maio, ela comercializou 2 milhões 100 mil
litros, depois de ter vendido 2 milhões 160 mil em
abril, 2 milhões 600 mil em março e 1 milhão 400
mil em fevereiro.
O consumo de leite no Grqnde Rio é assim
distribuído: 86,48% de leite Especial, com baixo
teor de gordura; 9,19% do leite tipo B; 2,52% de
longa vida; e 1,81% do leite magro. Em abril
último, o total de leite tipo B empacotado no
Grande Rio somou 3 milhões 357 mil litros, dos
quais 2 milhões 231 mil, ou 66%, pela CCPL.

Dona-de-casa acusa a
CCPL de lesar no preço
Dona Djanira Diório, dona-de-casa, moradora
da Tijuca, não demorou para fazer a conta ao saber
o leite especial na
que a CCPL estava vendendo
embalagem do leite B: "Estão roubando Cr$ 43 por
litro", disse imediatamente, conferindo os preços
afixados na caixa da padaria em que estava fazendo compras.
— O leite C é água pura. O especial, um pouco
melhorzinho, mas, mesmo assim, quando coalha, a
gente separa um monte de água.- Que opçáo a
gente tem agora, quando até o B é falso? E como
os seus filhos? —
fazem as mães para alimentar"criada
com leite de
revoltou-se a robusta senhora,
vaca puro" na fazenda do pai.
Um insulto à população. Foi a reação do italiada
no Miguel Pugliese que, curioso com a presença
reportagem, fez coro a Dona Djanira. "O leite B
está imprestável. Tem sido pura água. Está na
hora de reclamar e advertir a população que mesmo os tipos Longa Vida estão cada vez piores,
apesar do preço alto", protestou também Renata
de Souza, que compra quatro litros por semana.
Já Elizabeth Ferreira, que costuma comprar 10
litros por semana do tipo B, nâo notou nada de
anormal nos últimos dias. Ontem ela percorreu
diversos lugares à procura do leite tipo B, mas teve
que optar pelo Longa Vida, na loja da CCPL na
considera
Cobal do Leblon. No entanto. Elizabeth
"Se está
águaa denúncia contra a CCPL correta:
do, tem que haver pressão para melhorar".
Ontem, nào havia leite tipo B no Freeway.
Carrefour, Sendas. Peg-Pag e Casas da Banha do
Leblon. Mais de cinco padarias percorridas ontem
informaram que o tipo B já está em falta há vários
dias. Segundo o vendedor Carlos Amaral, da Padaria Califórnia, na Rua Bartolomeu Mitre.um entregador da própria CCPL teria explicado que a
empresa está deixando de fornecer o B porque
haverá um aumento no preço dentro de poucos
dias.

Comunica o inicio de distribuição pública de 1.640 Debêntures Conversíveis em Ações, totalizando em junho de 1982

Cr$307.232.680,00
de emissão da

^^

EMBAUBA
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EMBAÚBAS.A. DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO
COMPANHIA ABERTA

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO:
•
a) Emissora: - Sede: Rua Afonso Pena n' 163 - Eunápolis - Porto Seguro BA CGC n" 51.739.530/0001-97.
b) Aprovada pela AGE de 28/01/82 eRCA de 11/05/82.
c) Quantidade de debêntures emitidas: 1.640.
d) Datas de emissão e vencimento: 01/06/82 e 01/06/87.
.':''
e) Valor nominal:Cr$ 187.337,00.
no primeiro dia de cada mes. de acordo com o índice de
0 Correção monetária: Valor nominal corrigido monetariamente a partir da data de emissão,
venha
a
sucedê-lo.
oficialmente
índice
falta,
outro
ou.
sua
na
que
correção do valor nominal das ORTNs
trimestralmente, à razão de 2.177818%. nos dias 01 dos meses de setembro, deg) Juros: 9% ao ano, calculados sobre o valor nominal corrigido, pagos
.
zembro, março e junho de cada ano
exponencialmente por dias decorridos
h) Preço de subscrição: É o valor nominal da debênture acrescido de correção monetária e juros, ambos calculados
desde a data deemissão, com integralização à vista no ato da subscrição,
ações preferenciais, desi) Conversibilidade: Após 90 dias. contados da data de emissão, as debêntures,à opção dos titulares, poderão ser convertidas em
,
prezadas as frações e quaisquer juros relativos aos títulos, com base na seguinte fórmula de conversão:
= Valor nominal corrigido das debêntures no mes da conversão. PC »
Q = DC/PC onde: Q = Quantidade de ações resultantes da conversão, DC
Preço de conversão das ações, que será igual ao valor patrimonial das ações,
seu valor nominal corrigido, acrescidode:juros
j) Resgate programado: A emissora obriga-se a proceder aoresgate das debêntures.mediante sorteio, pelo
opção de conversão dos títulos em ações: de U1.U6.1984a
por dias decorridos, nas seguintes épocas e quantidades, assegurada aos debenturistas a
do relendo sorteio; de
31 05 1985 - 20% do número de debêntures emitidas menos o número de debêntures resgatadas e/ou convertidas ate a data
data do ultimo re-gate pro01 06 1985 a 31 05.1986 - 30% do número de debêntures emitidas menos as debêntures resgatadas e/ou convertidas desde a
circulação.
em
de
debêniures
seja, será resgatada a quantidade
gramado até a data do referido sorteio; de 01.06.1986 a 01.06.1987 50% ou
ou parcialmente, este meI) Resgate antecipado e facultativo:A empresa, a qualquer tempo.poderá proceder ao resgate antecipado das debêntures.total
a 1% do
diante sorteio, pelo seu valor nominal corrigido, acrescido de juros por dias decorridos.assegurado em qualquer caso um prêmio equivalente
.
valor nominal corrigido dos títulos.
superior ao seu valor
m) Recompra. venda e cancelamento: A Emissora poderá, a qualquer tempo, recomprar as debêntures em circulação por preço não
fcmisnominal corrigido, acrescido de juros a que fizer jus. até a data da recompra. A debênture recomprada poderá ser cancelada ou revendida pela
sora por preço não inferior ao seu valor nominal corrigido, acrescido dos juros vencidos até a data da venda,
issora.
n) Espécie e garantia' Garantia real mediante hipoteca especial e única à fração ideal de 2/5 (dois quintos) do imóvel de propriedade da Em
recebio) Características das ações preferenciais: Não terão direito a voto nas deliberações das Assembléias Gcrais.salvo nos casos legais: prioridade no
e
mento de um dividendo mínimo de 8% (oito por cento) ao ano, nâo cumulativo, calculado sobre o valor do capital subscrito e integralizado, perce"pro rata temporis".
bido de acordo com o critério
p) Agente fiduciário: Dr. Luiz Carlos Testa.
q) Procedimento da colocação: Na colocação será adotado o procedimento diferenciado.
r) Registro na C.V.M.:SEP/GER/DCA-82/ 010 de 22 / 06 /82.
s) Inicio de distribuição: 24/06 /82.
"O
Registro na Comissão de Valores Mobiliários significa que se encontram em poder da comissàcve também r"o lider da distribuição, os documentos
e informações necessárias à avaliação, pelo investidor, do investimento."
"O
de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualiregistro da presente distribuição nâo implica, por pane da CVM. garantia
"
dade da companhia Emissora, bem como sobre as debêntures distribuídas
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Cica aumenta vendas em 119%
São Paulo — A Cica informou
ontem ter obtido, no exercício
encerrado em abril, um aumento
do volume de vendas dos seus
produtos de 119%. Sua receita
operacional somou Cr$ 30 bilhões
60 milhões, contra Cr$ 13 bilhões
680 milhões no exercício anterior.
O lucro liquido da empresa
atingiu Cr$ 1 bilhão 660 milhões
— no exercicio anterior foi de Cr$
655 milhões — e, segundo a Cica,
esses resultados proporcionaram
um lucro por ação de Cr$ 2,47 e
uma elevação de 86% no valor
patrimonial do título, que passou
de Cr$ 8,31 para Cr$ 15,48. Isso
significou," também, uma rentabilidade de 6,7% sobre a receita e
de 21% sobre o patrimônio liquido médio. Esses percentuais aicançaram 5,7% e 21%, no exercicio anterior.
Medidas
A Cica explicou que o desempenho alcançado neste exercício

resultou de um conjunto de providèncias adotadas para enfrentar as dificuldades atuais da economia brasileira, como a atuação
na área agrícola visando melhorar a produtividade e minimizar
os efeitos de fenômenos climáticos, especialmente as geadas. A
empresa desenvolveu ainda novas variedades de tomates, algumas precoces, outras tardias, que
permitiram o alargamento da safra do produto, em São Paulo,
para o período de abril a outubro.
Antes, esse período era limitado
aos meses de julho a setembro.
A Cica, também, diversificou
as áreas de plantio, com inicio da
produção no vale do São Francisco, no Nordeste, trabalho que valeu para diminuir os efeitos das
geadas de julho do ano passado e
estabelecer uma nova gestão de
estoques que fez baixar as despesas financeiras. A empresa deu
continuidade, em suas nove fábricas, ao programa de substituição dos derivados de petróleo por
combustíveis celulósicos.

tor-presidente e gerente-geral da
empresa. Na ocasião, serão apresentados os novos membros do Conselho de Administração e da diretoria
do Moinho Fluminense.
Acesita — A Companhia Aços Especiais Itabira informou á Comissão
de Valores Mobiliários que os Cr$ 13
bilhões' 196 milhões recebidos da
Vale do Rio Doce, com a venda de
suas quatro jazidas de minério de
ferro em Itabira, foram usados para
liquidar empréstimos com o Banco
do Brasil, acionista controlador de
92% do capital da empresa.
Bemge — O Banco do Estado de
Minas Gerais informa que encerrou
esta semana as atividades das agèncias Barreto e Marília, no interior de
São Paulo.
Adeval — A Associação das Empfesas Distribuidoras de Valores realizará, na próxima quarta-feira, dia
30, reunião-almoço com o secretário
de Previdência Complementar do
Ministério da Previdência e Assistència Social, Ary de Carvalho Alcântara, no Automóvel Club de São
Paulo. As adesões devem ser feitas
até a véspera, dia 29, na sede da
Adeval, à Rua Boa Vista, 280, 16°
andar.

Votec — No ano passado, a Votec
Serviços Aéreos Regionais apresentou um crescimento de tráfego (passageiros/km transportados) de 3,3%
em relação ao ano anterior. Com á
introdução dos Fokker F-27 em sua
frota, a empresa espera aumentar a
produtividade e, com isso, deverá
ultrapassar, este ano, o número de
passageiros e cargas transportados
até 1981, que chegou a 55 milhões de
passageiros/km e 1 milhão 184 mil
t/km de cargas.
Asis — A Brasil Associação Internacional de Segurança, entidade que
congrega profissionais do setor industrial e é filiada à American Society for Industrial Security, realizará em outubro, no Rio Sheraton
Hotel, um seminário sobre as grandes fraudes financeiras feitas através de computadores. Já foi, convidado Don Parker, autor do livro
Crime por Computador, umbestseller mundial, editado no Brasil
pela Agents Editores.
Moinho Fluminense — A diretoria
do Moinho Fluminense oferece no
próximo dia 30, quarta-feira, no Iate
Club do Rio de Janeiro, um coquetel
de despedida de Celestino Souto
Rey das funções executivas de dire-

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
feY

Correção monetária
faz Bolsa cair 0,3%

Titulam

A expectativa quanto a um índice elevado
de correção monetária para agosto e a reativação do mercado de ORTNs desestimulou ontem o mercado de ações da Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro que, apesar do volume estreito
de negócios, caiu 0,3%, com o índice Geral de
Lucratividade recuando para 56 mil 894 pontos.
No final do pregão baixou ainda mais 0,3%,
situando-se em 56 mil 750 pontos.
As transações somaram Cr$ 1 bilhão 682
milhões, sendo Cr$ 861 milhões 562 mil à vista e
Cr$ 821 milhões 429 mil a futuro (retração de
19,07% sobre o movimento da véspera). Banco
do Brasil PP foi muito procurada para negócios
futuros: Cr$ 399 milhões 338 mil, com cotação
final de Cr$ 18,45. No mercado à vista, onde
também prevaleceu, foi cotada a Cr$ 16,61,
representando 29,40% das transações que envolveram 130,5 milhões de ações.
Destacaram-se como as maiores altas Nova
América OP (5,07%); Cemig PP (4,35%); Banco
do Brasil ON (2,51%); Brahma PP (2,32%); e
Brahma OP (2,21%). Lojas Americanas OS, com
queda de 3,74%, liderou a lista das nove ações
que baixaram no pregão.
Cotações (CrS)
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(mil) Abert
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1,79
1,79
1,79
1,80
700
1.80
Cemigan 100 0.37 0,37 0,37 0,37 0.37 EST 185.00 Tekopp 2
0.61
0.6,->,.60M48,71
0.6,
0.6,
0.61
TA*-,
8
Cemigpp 7,4 0.48 0.4B 0.48 0.47 0,48 4,35 177,78
3.00 3,00 3,00 3.00 3.00 0.33 202.70
Cicapp 527 9.01 9.00 9,01 9.00 9.00 5,39 187,50 Telcr,pn 17
—344.00
:
,„,,
,,",
-,„
-„n
8.60 8,60 8.60 8,60 6,60
,„n7
T.brasan
I
,-,„ EST
PÍT 122,07
'"/"
in
Cim.Couepp 500 5.20 5.20 5,20 5,20,„ 5,20
r.n 16,50
i* (n
- 219,12
01O19
um 16.50
u w ,6.50
u w u
16.50
16.50
Cm.locont.pp 3.000 9,86 9.86 9.86 9.86 9,86 -100,10 !««-.«. 20
1,60-168,42
,60
,60
,60
,60
Cosiguao. 60 1.40 1.40 1.40 1,40 1,40 -112,90 Un.bancoon 29
—147.32
1,65
1,65
1.65
>,6->
Cosiauoos 2000 1,89 1,89 1,90 1,89 1,69 —147,66 Uniboncopo 425
12.20 12.30 12.30 12,20 12.27 3.11137.56
Cwdlrealon 259 2 65 WS !ÍS íiòS 2Í5 -132.50 Vol.R.0oc.op 700
16,00 15.65 16.00 15,65 15,73 0,51234,08
DocasSantosop 3.999 3,10 3.05 3,10 3.05 3.06 EST 153,77 VoleR.Docepp 590
est 215.45
2,60 2,45
2.65
op
5.963
2.65 2.65
95,89
WhileMart.
F.Bonguop
0.70 0,70 0,70 0,70 0,70 —
F.Bangupp 10 0.70 0,70 0.70 0.70 0,70 — 145.83
81.45
F.Guimarâespp 3.000 1,05 1.00 1.05 1.00 1,01.17,21

39,02

Ferbasopp 253 1,01 1.20 1,20 1,01 1.19 —

Mercado

FlltUTO

Fertisulop 225 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 est 200,00
Fertísulpp 2.100 2,70 2,70 2.70 2.70 2,70 0.37 196.53
Ult.
Titulo»
Venc.
Finomci
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 — 246,67
1845
Finorci 739 0,39 0,40 0,40 0,39 0,40 est 111,11 B. Brasil pp
ago
166,67
Banespa
4.20
FiselReflorci 99 0,90 0,90 0.90 0,90 0,90 —
pp
ago'
39 10,00 10,00 10,00,0,00 10,00
Brasiliuto pa
GomesA.Fernanoe
ogo
0,88
1,17
JoséSilvopp 10050 3,99 4,00 4,00 3,99 4.00 —235.29 bght op
ago
L. Americanasos ,04 6,70 6.70 6,70 6.70 6.70-3.74 ,08.06 Mannesmann op
ogo
2.83
2.46
lighlon 8, 0.85 0,85 0,85 0,85 0.85 — 2,2,50 Mannesmann pp
ago
lightop 85 1.00 1.05 1.05 1.00 1,00-1,96 208.33 Petrobrás pp
ago
13,15 '
4,05
Lobrasop 28 6.72 7,00 7,00 6,72 6,94 — 263,88 Samitri op
ago
17.40
ago
lobraspp
6,01 6,00 6,01 6,00 6,00 —188,51 Vole R. Dote pp -.ago
2.95
Mannesmonnop ,4.735 2.70 2,55 2,70 2,55 2,57-3,02 305,95 White Man op

Med. Quant. (mil)
18,46
21.630
4.20
6.300
10
0,88
80
1,17
,4.750
2,86
2,46
5,0
13,29
23 420
4,05
600
1.800
17.43
2.400
2.96

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO
S4o Paulo — A retração de 0,8% nos preços
médios das ações de primeira Unha, e uma expansão
de 0,6% nas cotações dos títulos de segunda linha
levaram, ontem, a uma estabilidade do índice Bovespa, em relação ao fechamento do dia anterior. A ação
de melhor desempenho entre as blue-chlps foi Acesita
op, a Cr$ 1,70 e alta de 3.6%.
Bandeirantes pp, a Cr$ 1,27, caiu 9,2% e FNV ppa,
a Cr$ 2,35, subiu 9,3%. O volume apurado, ontem,
somou Cr$ 2 bilhões 172 milhões, sendo que Cr$ 1
bilhão 404 milhões corresponderam aos negócios à
vista. Petrobrás pp (c/26) liderou a relação das mais
negociadas com Cr$ 137 milhões, 17,7% do total. O
último preço dessa ação foi Cr$ 11,90.
Titulo»

Aber.

Min.

Med.

Máx.

Fech. Osc. Quant.

1,70 +3,6 5.000
0,68
5.465
0.95 ¦» 5,5 291
,7,50 +6.0 6
,4,00 +3,6 1.308
2,30
800
2,50 + ,3,6 3.669
2.75
2.775
1,40 -4,7 ,0
1,69 +9,0 74
9,00
29
8,40 +,,2 ,208
2.80
1.445
0,95 +4,3 2481

(mil)
Acesita op
A^o*. Vill pp
Adubos CRA pp
Alpargatas on
Alpargatas pn
Amaionia on
America Sul on
And Oayton op
Antaictic MG on
Antarctic MG pn
Antarctica on
Arno pp
Artex pp
Auxiliar pn

1.70
0.68
0,95
17,50
13,70
2,30
2,51
2,75
1,40
1,69
9,00
8,40
2,80
0,93

1.67
0.68
0,95
17,50
,3,70
2.30
2.50
2.70
1,40
1.69
9.00
8,40
2,80
0,93

1,71
0,68
0,95
17,50
13,96
2,30
2,50
2,70
1.40
1.69
9,00
8.40
2,80
0,93

1.73
0.70
0,95
17,50
14,00
2,30
2,51
2.75
1.40
1,69
9.00
8,40
2,80
0.95

Bond C F Inv on
Bandeir Inv pp
Bandeirantes on
Bandeirantes pp
Bandeirantes pp
Bonés pa on
Banespa pp
Barb Greene op
Bardella pp
Besc pn
Besc pn
Besc pp
Bradesco on
Brodesco pn
Bradesco Fin on
Brodesco Fm pn
Brodesco Inv on
Bradesco Inv pn
Brohma op
Brahma pp
Brasil on
Brasil pp
Brasitjuta pp
Brasmotor op
Buettner pn
Cacique pp
Cam Corrêa pp
Casa Anglo oo
Cosa Anglo pp
CBV Inds Mec pp

1,80
2,30
2,45
1.40
1,25
2,85
3,80
3,50
3.40
0.76
0.60
0.90
4,00
4,00
5,30
5.25
4,40
4,50
7,90
7.90
15,50
16.90
0,70
16.50
1,80

1.80
2,30
2.45
1.27
1.25
2,85
3.75
3.50
3.40
0,75
0,80
0,90
4,00
4.00
5,30
5.25
4.40
4,50
7.90
7.90
15.50
16.60
0.70
,6,50
ISO

1,80
2,30
2.45
1.39
1,25
2,85
3.79
3.50
3.40
0.76
0.80
0,90
4,06
4,05
5.30
5.30
4,40
4,50
7,90
7,90
,5,50
,6,70
0,70
,6.82
1.80

1,60
2,30
2,45
1.40
1,25
2,85
3.84
3.50
3,40
0,76
0.80
0.90
4,06
4.06
5,30
5,30
4,40
4,50
7,90
7,90
,5,50
17,00
0,70
17,00
1,80

7,90
7,90
15,50
16,70
0,70
,7,00
1,80

8,00
10.60
16,10
12,35

8.00
10.60
,6,10
12.35

6,00
,0,60
16.54
,2.53
4.99

8,00
10.60
,6,60
,2,60
5.00

8,00
,0.60
,6,60
12,60
4,95

1.68
1,68
0.70
0.70
0,85
0.85
1,80
2,00
1,90
1.90
,0.20 10.20
9,00
6.90
0,52
0.52
1.70
,.70
,4.50 ,4,00
13.50 13,50
38.00 38.00
2.15
2.10

1.68
0.70
0.85
1,83
1,90
10,20
8,97
0,52
1.70
,4.01

1,68
0.70
088
2,00
1,90
,0.20
9.00
0.52
1.70
,4,50

1.68.
0.70
0,85
,80
,.90
,0.20
8.90
0.52
1.70
14,00 -6,0
,3.50 -6,8
38.00
2.10

Celm op
Cesp pn
Cesp pp
Cevol on
Ceva1 pn
Cia Henng pp
Cica pp
Ctm Aratu pn
Cim Aratu op
Cim (tou pp
Cim Itau pp
Cimof op
Cimepar pp

13.50 ,3,50
36.00 36.00
2,15
2.14

—
1,80
2,30 + 15,0
—
2,45

2
,0
17
-9,2
57
—
902
389
364
450
-2.8 2.270
-1.3
41
-2.4
64
100
+ 1.5
440
+ 1.5
653
435
+ 0,9
+ 0,9 1.019
8
34

,.27
1.25
2,65

3,75
3,50
3,40
0,75
0.60
0,90
4.06
4.06
5.30

5.30
4.40
4,50

-1,2
-0,6
-0.5

I 1
605
14
870

+ 6.2
-2.7

9
140
943
100
200

+ 3,7 2223
+ 5,0
300
+ 1,0 I 685
20
12
5 798

358
016
192
2410

42
100
1 020
23
10
3.311

Min.

Med.

Máx.

Fech.

Oic. Quant,
(mil)

Titulo»

Aber.

Cofap pp
Confab pp
Const A Lmd pp
Const Beter pp
Cônsul pp
Copos op
Copas pp
Copene pn
Copene pp
Copene pp
Corbetta pp
Cosigua on
Cosigua pn
Cruzeiro Sul pp
D F Vasconc pp
Dona Isabel pp
Duratex pp
Ecisa pp
Econômico on
Eletr Coiua on
EÜziario pn
Eluma op
Elumo pp
Est Ceara pn
F N V pp
Forot pn
Fer Iam Bras op
Fer Lam Bros pp
Ferro Bras pp
Francês Bras on
Frigobras pp
Fund Tupy op
Fund Tupy pp
Guararapes op
Hindi op
top on
Ibeso op
Imcosul pp
Inds Romi op
ttaubanca on
ttaubanco pn
licusa on
liousa pn
Klobin op
Lado op
Lork Maqs pp
light on
Light op
Lo|as Renner pp
Magnesita pn
Magnesita op
Magnes<to pp
Manah pp
Mangels Indls pp
Mannesmann op
Mannesmann pp
Marcopolo pp
Morcovon op
Mec Pesada pp
Mendes JR pp
Mesbla op
Met Gerdou op
Met Gerdau pp
Metal Leve pp
Moinho Flum op
Moinho Som op
Montreal oo
Nacional on
Nakata pp
Noroeste Es* pp
Novo America op
Onon pp
Paranapãnema op
Paro na pane ma pp
Paul F luz op
Perdigão pn
Petrobrás on
Petrobrás pp
Peve on

2,50 2.50 2,50 2,50 2,50 —
2,15 2,15 2,16 2,20 2.20 +4,7
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 —
2,50 2,50 2,52 2,55 2,50 —
21,30 20,50 20.88 2,,30 20,50 -3,7
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 —
1.10 1,05 1.10 1,10 1,10 —
2.00 2.00 2,07 2,10 2,10 —
3,30 3.25 3.25 3,30 3,25 —
2,85 2.85 2,89 2,90 2.88 +1,0
0.90 0,90 0,90 0,90 0,90 —
140 ,40 1,46 1,50 ,,50 +7,1
1 70 I 70 171 I 75 1,75 —
t'40 t'40 140 140 140 —
2j0 2.10 2J0 2J0 2J0 —
0Í65 0^65 0.65 0^65 0,65 -5.7
2,70 2,70 2,75 2.80 2.79 +3.3
0,90 0,90 0,90 0,90 0.90 —
11.50 11.50 11,50 11,51 ,1,50
0.50 0.41 0,41 0,50 0,41. —
1,40 1.40 1,40 1,40 1,40 -3,4
1,25 1.25 1,25 1,25 1,25 -3.8
1,65 1,65 1,65 ,,65 1,65 —
,.,0 1.10 ,,,0 ,.,0 1,10 —
2,15 2,15 2,30 2,35 2,35 +9.3
1,75 1.70 1,72 1,75 1.70 —
1,05 ,,05 1,05 1.05 1.05 —
,.05 1.00 1,00 1,05 1,00 —
2,90 2,90 2.90 2,90 2.90 —
13.95 13.95 13.95 13,95 13,95 -0,3
1,80 1,80 1,60 1,80 1.80 —
2,95 2,95 2,95 3,00 3,00 -1.6
3 20 3,20 3,20 3,20 3,20 —
22.20 22,00 22,10 22,20 22,00 -2,2
6,45 6,45 6.45 6,45 6.45 -0,6
0.75 0,75 0,75 0,75 0,75 —
,,50 1,50 1,50 1,50 1,50 +3.4
,,60 1,60 1.60 1,63 1,63+12.4
1,30 1.30 1.30 1,30 1,30 —
3.65 3,65 3,65 3,65 3,65-1.3
3,20 3,15 3,16 3,20 3,15 -1.5
11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 —
1130 1130 11.45 11,50 11,45 H,7
2',0 2,0 2,,0 2,10 2,10 + 10,5
3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 —
080 0 80 oleO o!bO 0^80 —
0,83 0,83 0.84 0,85 0,85 +3,6
096 0.95 0,96 0,97 0.95 -5,0
440 440 50, 5,0, 5.01 —
1,00 1,0, 1,00
Ú0I 1.00
20 K20
Ú20 1,20 1,20 —
1^25 1,25
1^25 1*25 1,25 -1,5
290 2 60 2^80 2Í90 2.&0 -3,4
370 370 370 3.70 3.70 +2,7
2,65 2,65
2,65 2,65 2,65 -1,1
2,11 2,15 2,10 - 2.3
15 2 10
4/71 5.00 4,90-2,00
500 490
1.10 110 1,10
110
1,0
168 166 1.68 -1.1
168
1,68
7,0, 7,10 7.00 -0,1
710 700
5 00 5.00 5.00 +2,8
5'00 SOO
6,00 6.00 6.00 —
6'00 600
9.80 9,80 9,80 +4,2
g'60 9 60
5B5 5 90 5,65 +0.8
590 585
1215 11,86 ,2,06 ,2,,5 ,1.90 +0,4
890
B92 8 95 8.95 +1,7
B90
1,35 1.35 1,35
1,35
1,35
2.90 2.90 2,90
290
2'90
3,50 3,50 3,50 —
3,50
3,50
3.55 3,55 3.55 —
3.55
3,55

Ifo lil ã:I5 JS Ifo
2,60
1,33

2.60
t,33

1™
7 00

?-?n
7 00

785
2,60 2.60d 2,60 —
+1.4 2.223
1,37 1.38 1,37
"°
l Ain
?« ,íl "t «
-27
336
70? 7 05 700

5,40

5,40

5,40 5.40

—

Min.

Méd.

Fech.

M6x.

Oie. Quant.
(mil)

1.200 Prr Brasília pp 1.60 1,57 1,60 1,55 - 3,1 2.290
1.208 Pirelli op 1.70 1.68 ,.70 1,70 1,70
,350
50 Pirelli pp 1,65 1,65 1.67 1,68 1,68 +1,6 29
740 Premesa pp 0.91 0,91 0,91 0,91 0,91 +1.1 495
830 Promelol pp 0.38 0.38 0.38 0,38 0,38 +5.5 450
453 Real on 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85
59,
3.395 Real pn 4.7, 4.65 4.70 4,7, 4,70
887
30 Reol Cio Inv on 11,66 ,,.66 ,1,66 ,1,66 ,1,66 +0.5 5
72 Rea, Cio Inv pn 13,50 ,3,50 13,50 ,3,501,3,50 -3,5 2
310
,767 Rea, Cio Inv pp 14,20 14,20 ,4,20 ,4.20 ,4,20
600 Reol Com pn 6,00 6,00 60.00 6,00 6,00
4
1.433 Real Cons pn 6,20 6,20 6.20 6,20 6,20
3
2.266 Real Cons pn 7,55 7.55 7,55 7.55 7.55 + 2,0 20
670 Real Cons on 6,60 6,60 6,61 6.62 6,62 +0,3 97
1.000 Reol de Inv on 8,20 8,20 8,23 8.25 8.25 +0.6 79
50 Real de Inv pn 8,80 8,80 8.80 8.81 8.81 +2.4 150
3.505 Reol de Inv pp 9,00 9,00 9,15 9.20 9,20 +2,2 816
70 Reol Port pn 5,50 5.50 5.50 5,50 5.50
18
,9 Real Part pn 5,50 5.50 5.50 5,50 5.50
110
224 Real Port on 5,10 5.10 5.10 5.10 '5,10 -0.3 116
500 Refripor pp 2,81 2,79 2.80 2.81 2.80 +3.7 1 127
1.000 Ren Hermann pn 7,70 7,70 7,70 7,70 7.70
160
295 Sadia Avicol pp 1,40 1,40 1.40
1.40 1.40
2.095
28 Sadia Concor op 1,70 1,70 1,70'
1,70 1,70 +3,0 300
9 102 Sadia Concor pp ,.75 1.75 1,80
1,80
1,80 +2,8 103
2.190 Sanianonso pp 0.88 0,86 0.95 0,95 0,95
530
20 Schlosser pp 0,86 0.68 0.9, 0.95 0.95 +9.1 5.636
206 Servix Eng op 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 +2.1 63,
199 Sid Açanorle op 2,60 2,60 2,65 2.75 2,75 + 12,2 1.524
300 Sid Açonorte pp 3,65 3,65 3,66 3,70 3,65
1.649
1.40
1,40
,9
100 Sid Guaira op 1.40 1,40 1.40
1.85
1,85
30
8.442 Sid Guaira pp 1,85 1,85 1,85
1.55
1.50 -3.2 2 000
2.161 Sid Guaira pp 1,55 1.50 1.50
300 Silco Brasi, op '2.10 2,10 2,10 2,10 2,10
77
I, Slfco Brasi, pp 3,50 3.50 3.50 3,50 3.50 +,.4 70
900 Simesc pp 0.45 0,45 0,45 0,45 0,45
2
Solorrico
184,
pp 0.42 0.42 0.42 0.43 0,43 -2.3 4,6
1.140 St0 Olimpra pp 0.95 0.95 0.95 0,95 0.95 +5.5 260
1.80 -5.2 381
450 Sudamens on 1,60 ,,80 1,80
1,80
,0
Supergasbras op 3,81 3,8, 3,8, 3.81 3,81
1.75
1.70 -5.5 10000
1.500 Tekopp 1.75 1.65 1.71
1,05
1,05+14,1 30
17 Tel B Campo on 1,01 1,01 1,02
2,45 2,45,+ .84 29
,.230 Tei B Compo pn 2.43 2.43 2.44
1,70
30
1,70
98 Telepar pn 1,70 1,70 1,70
31 Telerj on 0,73 070 0,70 0.76 0,76 -Mj 3 751
2,96
2,96 +1,0 32
1250 Teleri pn 2,96 2,93 2.95
1.60 +6,6 1.684
1,60
92 Telesp oe 1,50 1,50 1.60
1,51
1,5, +0.6 6
1.454 Telesp on 1.51 1.51 1,51
4,50 4.50 +7,1 257
1.59, Telesp pe 4.20 4,20 4,49
4.20
4,20
11
Telesp pn 4,20 4,20 4.20
0,70 0,70
460
100 Transbrasil pp 0.70 0,68 0,70
2,70
2.70
-~
500
1.120 Transpororo pp 2,70 2,70 2,70
1,60
1.50 -6,2 344
Unibanco pn 1,60 1,50 1,57
1.232
1,50
661
1,55
Unibanco pn 1,55 1,50 1.52
50
1.65
685
1.65
Unibanco on 1,65 1,65 1,65
100
1,55 -3.1 1.301
1.65
Unibanco pp 1,65 1,55 1,58
130
1,55
762
1.55
Unibanco pp 1,55 1,50 1.52
500
5.90
5.90
1
Unipar pn 5.90 5.90 5.90
II
7,80 +3,7 45
7,80
Unipar pp 7.8U 7,80 7,80
917
7.80 -2,5 76
7,80
Unipar pp 7,80 7,70 7,80
182
3.95
3.95
2.470
Usino Barra pn 3,95 3,95 3,95
1.855
'I
Vale R Doce pp ,5.,0 ,5.10 ,5.10 ,5.10 ,5.10
,
2,50
2.50
75,
Vang pp 2.50 2.50 2.50
600
8,60 +1.1 375
Vidr Smorina op 8.60 8.60 8.60
8.60
1.B7I
200
1,45
,.45|
Votec pp 1,45 1,45 1.45
275
1,70
1.65 +2,9 950
Vulcabros pp 1.70 1,65 1,67
4 232
2.65
2,65
180
Wh.t
Mortrns
op
2,65
2,65
2,65
10
4
1.700
——————————-————————————
71

- 2™

5,40

Aber.

Titulai

365

'•" + ¦-. o Dow Jon*s no Bo'SQ d« Valor*» da Novo
Novo lorqu* — Fo< o •.*:,,"'- o

A(*6«t Abertura Máxima Mínima Fechamento
814,69
821.63
805,56
810,41
30 Industnoi»
20 transportes 317,97 321.57 313,85 317.00
15 Serviços P0W.
106.39
107,39
105,78
106.83
315.90
318.88
312.48
314.90
65 Acôes
Forom os segu' -tes os ..¦-.*.* **¦¦;¦. aa Bolsa de Valores de Novo Iorque, ontem, em
dólares.
Aírcolnc
AlcanAIum
AlIiedChem
AlIisChalmert
Alcoa
Am Airlines
AmCynamid
Am Tel 1 Te,
Am? Inc
Aso reo
Atl RicMiedd
AvcoCcrp
BenduCorp
BenCp
BethlehemSteel

3,
17 7/8
17 7/8
12 3/B
233/4
>7 3'4
26 7/8
50 3/4
15 3/4
20 1/2
383/8
15 3/8
47
17 7.8
161/4

Boeing
,5 1/2
Bo.seCascade
2, 3/8
BordWorner 27
Brunswick 205/8
BourrouqHsCorp 33 1/8
CompbeMSoup
36 1/4
Conadion 20 1/8
Caterpillar Trac
37 1/2
CBS
35 3/4
Celane» 441/4
Oose Mo"pçtt BW
41 3/4
Chrysler Corp
7
C.ticorp 25 1/2

Coco Cola

34 7/8

17 t/2
Colgate Palm
Columbia Piei
24 1/2
Com. Satellite
553/4
Cons Edison
34 5/8
Control Dato
24 5/B
46 1.2
Corning Giass
34 5'8
CPCIntil
õown Zellerboch
17 5/8
Oow Chemical 20
Dresserlnd !°
Dupont 33 1/8
Eoslem Air
5 1/2

INPC abril: 4.81r'<-; 6 meses: 40.2í7r (reajusta os
salários em junho); 12 meses: 95.0^; maio:
6.38fó 6 meses: 41,3% (reajusta os salários em
julho:) 12 meses 9'iAc.'c Salário mínimo — CrS
16.608,00
Inflação (IGP) abril: 5,4^ no ano: 28,3%: 12 meses
91,3% maio: 6,1%: ao ano: 36,2%: 12 meses:
91,2%
ICV (índice do custo de vida no Rio) — Abril: 5,5%:
no ano: 27,1%; 12 meses: 94,8%-; maio: 7,9%; no
ano: 37,1%; 12 meses: 99,7%
ICC (índice do custo de construção no Rio) —
Abril: 4,3%; no ano: 35,0% 12 meses: 87,4%;
maio: 5,3%; no ano: 42,1%; 12 meses: 90,6%
Correção monetária — junho: 5,5%; no ano:
35,55%: 12 meses: 89,93% julho: 5,5%; no ano:
43,0%; 12 meses: 89,03%; agosto: 6.0%; no ano:
51,58%; 12 meses: 89,03% (os índices anuais
reajustam os alugueis cujos contratos vencem
no mès)
ORTN: junho Cr$ 1.873,37 julho Cr$ 1.976,41: agosto: CrS 2.094.99
UPC — Io jan/31 mar-82: Cr$ 1.453,96; no ano:
17.31%: 12 meses: 96,88%; Io abr/30 jun-82: Cr$
1.683,13; no trimestre; 15,76%; no ano: 35,80%,
12 meses: 91,73%: Io jul/30 set-82: Cr$ 1.976,41;
no trimestre: 17,42%; no ano: 43,037-; 12 meses:
89,0%
Correção cambial: No ano 32,97%: 12 meses 89,0%
Dólar — Compra CrS 169,08: Venda Cr$ 169,93 (a
partir de 17/06)
Paralelo Compra: Cr$ 203 venda, entre Cr$ 208 e
Cr$ 210. Os preços aumentaram porque a procura esteve maior.
Ouro — (Rio) Compra: Cr$ 2.150,00; Venda: Cr$
2.230,00 (Valor por um grama de Ouro Goldimine) (SP) Compra: Cr$ 2.160,00: Venda: CrS
2.250,00 (Valor por um grama de ouro Degussa)
Prime-rate — 16,5%
Libor — 16 3/8 (válida por seis meses)
(MVR) Maior Valor de Referência — Cr$ 7.768,20
(base de cálculo para contratos e multas federais)
UFRJ — Unidade Fiscal do Estado do Rio de
Janeiro — Cr$ 3.500,00 (para cálculos de pagamentos de taxas, tributos e multas estaduais)

¦-»

Chicago * Nova Iorque — Co*o*;ôes Muros
¦¦-ai 9o'so% ae Mercodco* ae Cnicago.
Neva Iorque e lofo-e*. c-'e-*' _^^T
Mis Fechamento

Oscilação

Contratou
Aberto*

AÇÚCAR (NI)
Jul
S«
OjI
Jan
f.-rj'
Mo.
112
peto

-0.14 6 893
7.02
-0.15 7 109..
7.31
.0.17
22.970'
7.41
-0,17
27
8.12
-0.19 14.111
8.70
-0.22 3.200
8.90
mil librai contrato, cents de USVIibra

—|
ALGOOÂO(NI)

jul
65.15
Out
69.10
70,65
0*_
Mar
72,62
Moi
74,05
75.10
Jul
50 mil libras/contrato;
peso

7S^,

^Õ4Õ T273:
+0.85 3.758
+0,94 14 369
+0.92 2.l69n
+ 0.55 336 !
+0.95
I15_
cents de USS/libra

CACAU INI)
-2
1.239'
1.378
Jul
'
7.279>
1.441
Sei
5 0951509
Dei
I 960
1.577
Mor
254'
Mar
1.622
¦-30^,
1.662
Jul
10 t métricas/contrato.- USS/Í métrico.

^——
CAFÉ (NI)

J

-0.20
' l*<
Jun
56.80
-0.20 13 320
Jul
57.00
-0,20
"Ó
Ago
57,90
-0,20 24.902'
Set.
58.80
-0.20 18 839
Der
61.30
-0.20
571,
Jan
62,10
25 mil libras/contrato; cents de US$/libr«i
p.10
FARELO DE SOJA (Chicago)
Jul 183,60 -0.30 9.753
Ago 183.80 -0,30 8.019
Set 184,50 -1,00 3.784
Oui IB5.50 -0.70 4.864'
0-í 190,20 -0.60 'UIÃ09
Jan 193,00 -0.20 5.350
100 t/contrato; US$/t

Jul
273
-1 1/2 27.843
Sei 271 1/4 + 1/2 22.033
Der 274 1/4 +1 1/4 43.58*'
Mar 289 1/4 +1 1/4 11.35?
Moi 299 1/4 +1 1/4 4.12A:
Jul
306
+1 t/4 1.425
5 mil buihel/contrato; contes de USS/bu•hei

SERVIÇO FINANCEIRO
Correção de 6% eleva
negócios com ORTNs

—

ÓLEO DE SOJA (Chicago)

O mercado aberto esteve muito movimentado ontem,
nos negócios com Obrigações Reajustávels do Tesouro
Nacional, ante a expectativa de que o índice de correção
monetária de agosto, que reajusta o valor nominal dos
títulos, atingisse 6%. De fato, algumas instituições pareciam ter com antecedência a informação divulgada no
final da tarde pelo Governo, em Brasilia. O novo valor da
ORTNs para agosto será de Cr$ 2094,99.
Mas de um modo geral, todo o mercado já esperava
um índice de correção mais elevado para agosto, acompanhando a nova tendência de alta da inflação, já observada
este mès. As primeiras estimativas para a inflação de
junho indicam que o índice ficará em tomo de 6% ou
acima.
Diante disso, o mercado aberto revelou grande interesse de compra pelas ORTNs, cujas cotações aumentaram em mais de 0,5 pontos percentuais em relação à
véspera. Segundo a ANDIMA, os papéis de cinco anos de
prazo, Juros anuais de 8%, com vencimento em fevereiro e
junho, foram cotados a 104,80% e 104,88% e a 103,60% e
103,68% do valor nominal do mès (Cr$ 1873,37), respectlvãmente para compra e venda. O volume de negócios,
incluindo os financiamentos, somou Cr$ 1 trilhão 413
bilhões.
Os financiamentos de posiçáo para hoje permaneceram equilibrados todo o período, na média de 8,15% ao
mès, depois que o Banco Central financiou as instituições
a até 8,10% ao mês. Com as Letras do Tesouro Nacional,
os negócios somaram apenas Cr$ 326 bilhões. O mercado
esteve pouco movimentado e com tendência vendedora.
Os papéis com vencimento em setembro foram cotados a
66,55% e 64,75% de desconto ao ano, para compra e
venda, e os de vencimento em dezembro, a 60,40% e
59,50%, respectivamente.

Interbancário

Ouro

O mercado interbancário de
câmbio para contratos prontos foi
procurado, com volume regular de
negócios realizados com taxas entre CrS 169,93 e Cr$ 169,76. para

Londres, Rio de Janeiro e Sáo
Paulo — O preço do ouro subiu,
ontem, nos principais mercados
europeus. Isto ocorreu porque os
especuladores que durante o semano venderam o metal, voltaram a comprar para cobrir suo»
perdas, disseram corretores londnnos. No Rio o preço subiu CrS 50
por grama, e em São Paulo CrS 30.
Em Londres foi cotado a 370,5
dólares o onça troy (31,103 g).

cheques e telegramas. O bancário
futuro também foi procurado, mas
com volume fraco de negócios feitos com toxas de Cr$ 169,93 mais
4,50% e 4,95%, por mês, paro
controlos de 30 a 180 dios.

B

-0.23 15.1?".
19,16
Jul
-0,29 '2-00J
Ago
19,39
-0.19 623?
19,62
Sei
-0,17 4,7(5»
19,78
Out
-0,23 10 405
20.11
Dez
-0.22 4.863
20.35
Jan
60 mtl libras/contrato; cents US$'libra

SOJA (Chicago)

S

-3 3/4 24.070
Jul
632 1/4
-3
10.583
Ago
636 1/4
-3 1/2 5.662
638
Set
' -3
No*
643 3/4
3/4 29.239
-4
5.835
Jan
658 3/4
-5
1.459;
Mar
675
5 mil bushel/contrato; conl* de US$/bushel
TRIGO (Chicago)
Jul
Set
Der
Ator
Mai
Jul
5 mil bus

+2 15.54S
342
+2
I4.7|S
357 1/4
+1/4
ll.ljj
377
+1 1/4 5.80?
390
+1 3/4 904
394 3/4
-I
122.
389
hei/contrato j cents de USVbusHel.

Londres — Libra/t métrica

H
Mei

Abertura

—,
Ago
Out
Jan
Mor
Mo!
Ago

Fechamento

m.

AÇÚCAR
—
109,00
114.25
sem cotação
130.00
130,75
136,75

, i a
106,30
110,25
I15.SS
Ui.OO
U6.7Í

CACAU
Jul
Set
Dez
Mor
Moi
Jul

878
911
951
989
1.007
sem cotação

858
889
929
970
99j{

CAFE

1

Jul
Sei
Nov
Jon
Mar
Mal

1.265 I.24S
1.147
I 135
1.072 1.058
1.042 1.034
1010
99fc
995
988

Metais
S
Cptações dos Metais em LONDRES, ontem*
Alumínio
'••*
531.0 532.0
ò visla
três meses
551,5 552,0
Chumbo
6 vista
303,5 304.5
íris meses
314.5 315,0
Cobre (Cathodes)
733
735
à vista
757,5 758,5
Ires meses
Estanho (Standart)
6 445
6 430
à visla
três meses
6.560 6-570
Estanho (Highgrade)
Jei
6.430. 6 445
à vista
íris meses
6 570
, 6.560
Níquel
**
2 995
3 005
6 visla
tris meses
3.025 3.030
Prato
297,0 298,0
à vista
três meses
307,0 307,3
Zinco
398,0 400.0
ò visla
-40!;3.
tris meses 401.0
Nota: Alumínio Chumbe, Cobre, Estanho.
—
Toneladas,
libras
em
Níquel e Zinco
por
Prata — em pente por Iroy (31,103grs)

Taxas de Câmbio
Cobertura
Ripasse
Venda
Compra
Moeda»
169,76
169,33
169,93
169,08
Dóla'
174,19
171,97
174.37
171.72
Dólar ausuoliano
294,97
291,15
295,27
29072
Libra
19,937
19.683
19,957
19.654
Coroa dmomorqueso
27,329
27,356
26.967
26,927
Coroa norueguesa
27,956
27.585
27,54.1
27,984
Coroa sueca
132,79
131,04
132.92
130.85
Dólar canadens»
.'0408
2,0032
2,0429
2.0052
Escudo
62,494
61,649
62,557
61.558
Flonm
3,61 16
3.5621
3.6152
3,5568
Franco Belga
24,843
24,525
24.868
24.489
Franca francês
B0.857
79.737
79620
80.938
Franco iutço
0.66646
0.65739
0,66712
0,65642
len japonês
0.12231
0.12069
0.12243
0.12051
Ura ilaliona
68.879
67,939
6B.948
67.838
Marco
1.5240
1.5037
1.5255
1.5015
Pesem
9.7827
9,6336
9.7925
9.6194
Xelim
As lonas acima forom f xadas ontem, pe:Io Banco Centra I, ól 16h30min do Rio,
no fechamento do mei cado de câmbio brasileiro

h

tncof corretora de câmbio e títulos mobiliários Itdo.
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AÇÕES - CÂMBIO- OPEN MARKET
uma empresa do grupo inter «continental de café s.a.
RUA SÃO BENTO, 8/2° ANDAR - RJ - TEL.: 296-2022 (PABX) E 253-0572^

Opções de Compra

C6di»°
°bbU

Açòo-Objeto Séri.
Ouont.(mll) Abert. M*d. Oli.
17.00 2 650
2.05 2.04 2.00
*>b pp c22 ogo

°P'8

pe' PP c26

ago

11,50

301800

Easlmon Kodak
72 3/8
El Passo Campanyn
17 7/8
44 3/8
Easmark
27 3/8
Exxon
11 7/8
Firestone
Ford Motor
24 1/4
Gen Dynamics
28 7/8
63 1/4
GenEletric '
Gen Foods
36 7/8
46
Gen Motors
27
GTE
Gen Tire
21 5/8
501/2
GettyOil
33 5/8
Gillette
19 1/8
Goodnck
23 7,8
Goodyear
34 1/8
Gracew
6 1/4
GTATL&Pac
27 5.8
GulfOil

Gulf&Westem

12 3/4
601/2

IBM
Int Harvester
4 3/8
Int Paper
361/2
Int Tel & Tel
23 1/2
Johnson & Johnson
39
KennecattCop
23 3'4
Litton Indutt 43 1/4

Lockheed Airc
5II'2
LTVCorp 103/8
Manafoct Hanover
27 5/8
19
McDonell Doug
Merck
69 1/2
Mobil OiI
23 3/8
MonsantoCo
58
Nabisco
33 7/8
NotDistillien
19
NCR Corp
53 7/8
NLIndujt
20 1/2
Northeast Airlines
27 7/8
Occidental Pet
18 7/8
OlinCorp
20
Owens lllino.j
23 1/4
PocificGas&EI
231/4
Pon Am World Air 33/8
Penn Centrai
38 5/8
Pejpjicolnc 38 1/4
Pfizer Chás 55 1/4
PhiliipMorris 51 1/4
Phillips Pet
30 1/4
Polaroid
,8
Procter Gamble 83 3 8
Rea
,8
Reynolds ind
45 1/4

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO
Meses
Jun
Out
Dez
Mor
Mai
Jul

Contratos
em Aberto

21

Máx.
3.200

21
Total
Cotação em Cr$/15 Kg — Mercado Iroco

2278 16.700
Jun
19 450
2544
Sei
23300
876
Dei
137
27.300
Mar
74
31.190
Mai
19
34.100
Jul
Tofol
5 928
Cotarão em OS/soca de 60 Kg

Negócios
Fech Realizados
3.200
2
3800
—
4.000
—
4.100
—
4 200
—
4.300
—
2

Meses
Ago
Out
Dei
Feve
Abr
Jun
Ago
Total

Contrato
em Aberto
238

Mà«
3.775
4680
4 560
4350
4.290
4575
5.714

1.235
692
156
156
318

58
2 853

Cotação em OJ/15 !cg

Min.
3.755
4 605
4 520
4 262
4250
4.510

Fech.
3.775
4615
4.540
4 280
4 265
4 580
5714

Rk-Iíu

16 740
19.450
23.300
27.140
30 630
34 100

208
266
148

17
13
2
654

— Mercado irregular

133

30
33*

Df

15 800
Jun
44
—
Totol
44
Obi i Nao houve co'oçâo nos outros meies.
Cotação em CrS

¦"*

Mercodo irregular

CAFE CONTRATO I
16 550
19 300
23 20O
27.140
30.630

i
i

BOI GORDO

ALGODÃO

2,20 2,07 1,95

201/4
Reyrnofds Met
Rockwell Intl
30
RoyolOutchPet
31 1/2
29 3/4
Safeway Strs
,5 1/8
Scott Paper
,9 5/8
Sears Roebuck
38 1/2
Shell Oil
,3 1/8'
SingerCo
SmirhkelíneCorp 64 1/4
22 7/8
Sperry Rand
29 3/4
StdOilCalif
41
Std Oil Indiano
37 1/2
Stown
98 7/8
Teledyne
Tenneco
24 1/4
29
Texaco
Texos insfr iments
85
19 1/8
Tentron
193/4
Trans World Air
43 3/8
Union Carbide
8
Uniroyot
77/8
United Brands
10
Us Industries
19
Us Steel
West Un-on Corp 29 _'8
Westh Elect 25 3/4
Woolwolh 18 3 8

,

+1.39 1.789"
140.47
jüi
+1,98 3.847
131.81
Set
125,00
+1.14 1.619'
Dei
+1.37 '411'-'
Mar
119,75
+0.60 110.'
116.85
Mai
—
114.38
Jul
37,5 mil librai/contrato; c.nt» d. USJ/Ubra pelo
_^
,
COBRE (NI)

MILHO (CHICAGO)

**
—————————————————-————

BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE
Nova Iorque — A Bolsa de
Valores de Nova Iorque teve
movimento moderado, ontem,
e os títulos, no final da sessão,
estavam sem tendência fixa. O
índice Dow Jones teve uma
queda de 2,76 pontos, tendo
fechado com 810,41 pontos.
Foram negociados 55 milhões
710 mil ações.
Os analistas atribuíram
uma queda nos preços, registrada à tarde, ao fato de aiguns operadores terem levado
vantagens das altas do inicio
da semana, principalmente na
última hora do inicio da
sessão.

MERCADO
EXTERNO

ÍNDICES

EMPRESAS

60 kg Lfduidos — Mercado colme.

mSã
.+.

n

_J_l
10
Aga
2 730
2 330
2 357
15
14
670
700
680
Out
89
070
011
48
3055
Der
6
Fev
370
3 900
Abr
3 820
32
24
860
4.287
4.240
287
21
Jun
4600
Ago
Total
IOtO'
/U*
\\f
117
Pre-pOS oo* rjmogromo Unsdode de -tegooos L.ngot?sde 1 000
gromos. per coitroto Método firme

Jun
449
—
Set 754 2.900 2900
Nov.
145
—
Jon
546
3 750 3 725
Mor
—
Mo, 50 4.270 4.270
Jul
—
Totol
Cofoçôo em OS''60 <Q — Mercado sota.

2490
899
305
3.732
970
4270
939
1957

m1

¦fii
i»-

1
A'
£

ECONOMIA/NEGÓCIOS

JORNAL DO BRASIL

?
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CVM condena envolvidos em fraudes de Cr$ 1 bilhão
BC autoriza troca entre
ancos de recursos da 63
.
Antes de viajar para a reunião do
Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Berlim — quando será discutida a tese brasileira de maturação (defendida pelo Brasil) e a de gradução
(defendida pelos Estados Unidos) na
concessão dos empréstimos do BID — o
presidente do Banco Central, Carlos
Geraldo Langoni, autorizou o mercado
interbancário de recursos da Resolução
63.
Pela decisão, todos os bancos com
recursos externos ociosos na modalidade 63 poderão ceder os recursos a bancos que não tèm acesso aos mercados
financeiros internacionais — como é o
caso da quase totalidade dos pequenos
e médios bancos nacionais. Esses, por
sua vez, poderiam atender com emprestimos a taxas prefixadas de 90 dias, seus
clientes que não tinham acesso ao crédito interno limitado (como ocorre agora
no fechamento do semestre).
Além de assegurar melhor fluxo no
país dos recursos captados no exterior,
a medida, segundo explicou o presidênte do Banco Central, vai permitir sensivel redução nos depósitos em moeda
estrangeira no BC, cuja remuneração
(juros externos e correção cambial)
custava muito caro aos cofres do Tesouro.

Relutância
— Esta é a terceira medida que o
Governo adota, em pouco tempo, para
estimular a captação de recursos externos. Isso demonstra que está havendo
uma relutância das empresas nacionais

em contrair empréstimos em dólar,
diante da incerteza com relação ao crêscimento da correção cambial no futuro.
A afirmação foi feita ontem pelo economista e diretor da área externa do
Banco Boavista, Antônio Carlos Lemgruber, para quem a criação do mercado interbancário de recursos externos
dá mais eficiência e rapidez ao repasse
de recursos externos ãs empresas brasileiras, além de reduzir os depósitos em
moedas estrangeiras no Banco Central.
Por uma feliz coincidência, lembrou
ele, este assunto estava sendo discutido
no âmbito da Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento), para
futura sugestão ao Governo. Na prática,
esse novo sistema vai permitir a integraçáo da atuação dos bancos: os grandes captadores de recursos no exterior
poderão repassar os excessos a outros
bancos, com grande número de clientes
tomadores, mas sem a mesma agressividade no mercado externo. Além disso,
fará com que bancos de pequeno porte,
sem atuação no câmbio, também repassem empréstimos externos às empresas.
O diretor do Banco Boavista concorda que a captação de recursos externos
este ano não está crescendo como o
"mais por falta de tomador do
previsto,
que por retração da oferta". Mas, segundo afirmou, a decisão do Governo em
fixar em 6% o índice de correção monetária para agosto, que deverá ser seguido pela correção cambial, poderá estimular a captação externa, afastando o
temor das empresas de uma maxi ou
mididesvalorização futura.

Presidente da Varig diz
que empresas aéreas têm
rentabilidade negativa
Curitiba — O presidente da Varig, Hélio Smidt,
disse ontem que a taxa de rentabilidade das linhas
domésticas brasileiras vem-se deteriorando progressivamente e caiu de 14% em 1978 para zero em 1980.
No ano passado, as quatro empresas — Varig, Cruzeiro. Transbrasil e VASP — tiveram rentabilidade
negativa de 3,39c.
— Felizmente, neste último exercício, a Varig e
Cruzeiro, que são associadas, conseguiram registrar
modesto resultado positivo tendo a taxa de rentabilidade se situado em 5,9% — afirmou. O fraco desempenho das empresas aéreas é conseqüência, segundo
ele. da queda de ritmo de atividade que o pais
experimentou em 1981, tanto que o crescimento do
tráfego expresso em passageiros-quilòmetros pagos
caiu para apenas 3,6%.
fazer uma palestra sobre
SUSPENSÃO DE VÔOS
Aviação Comercial no aiEsta situação obrigou as moço mensal da Associaempresas, conforme o pre- ção dos Dirigentes de Vensidente da Varig, a promo- das do Brasil, disse, duranverem uma deflação da te entrevista coletiva que,,
oferta, sob a coordenação apesar da situação econôdo Departamento de Avia- mica das empresas, nào se
ção Civil, mediante a redu- pode estabelecer nenhuma
ção de freqüência e sus- conotação entre os acidenpensão de vôos em diver- tes que vèm-se verificando
sas linhas, muitos dos no Brasil e a queda no faquais ainda não puderam turamento.
ser restabelecidos. No
Negou que os empregatransporte de carga, ocor- dores estejam fazendo
reu até uma diminuição de . pressões junto aos aero3% no volume de tonela- nautas para que ultrapasdas-quilômetros transpor- sem as horas de trabalho
tado.
|
regulamentares, "Nossas
O presidente da Varig, leis trabalhistas são iguais
que veio a Curitiba para às de outros países".

£

No terceiro julgamento mais importante de sua história, a CVM — Comissão de Valores Mobiliários — julgou
ontem o Caso Copaige. que envolveu a
emissão fraudulenta de 61 mil 545 debèntures em 1980 e resultou em prejuizos, em valores atuais, de Cr$ 1-bilhão
840 milhões. Foram aplicadas multas
altíssimas — até Cr$ 106 milhões 331
mil — envolvendo 15 pessoas e duas
empresas: Copaige e a Depac Distribuidora de Títulos.
Vera Lúcia Alves de Oliveira e Hélio Alves de Oliveira receberam, cada
um, assim como a Copaige e a Depac,
as maiores multas: Cr$ 106,3 milhões,
que representam 309. do valor da
emissão na época. Os procuradores
das empresas, Agnaldo de Oliveira (irmão do Hélio) e Samuel Ramos Avelar
(pai de Vera Lúcia) vào pagar Cr$ 70
milhões e os diretores da Depac, NUson Luca Marques e Mauro Passos dos
Santos, Cr$ 36 milhões.
O presidente do conselho de administraçào da Depac, distribuidora do
Grupo Copaige e que colocou no mercado as debêntures frias, José Eugênio de Macedo Soares, e o presidente
do conselho da Copaige, Júlio Diniz
Andrade Pinheiro, foram condenados
a pagar Cr$ 936 mil 500 (500 ORTNs
cada um). Os diretores da Mazza Çorretora (que sofreu depois intervenção
do Banco Central, por problemas no
open), Laerte e Lino Mazza, responsaveis pela colocação de debêntures autènticas da Copaige, terão de desembolsar Cr$ 562 mil (200 ORTNs). .
Marcelo Gonçalves Santos, auditor
independente que trabalhava nas
duas empresas, teve seu registro cassado pela CVM, por desconhecer o seu
papel no processo de informação ao
mercado e tendo contribuído, por
omissão, para as infrações constatadas. Zezinho Dalvi, Osmar de Almeida

Carneiro Júnior, Almir de Lima Machado e Guilherme Xavier Brito Muiler receberam multa de Cr$ 374 mil.

As debêntures
i-

A Copaige foi autorizada a lançar,
em 1979, 22 mil 700 debêntures, cuja
corretora responsável pela colocação
no mercado era a Mazza. Em 1980, a
Depac Distribuidora de Títulos e Valores distribuiu parte delas e emitiu, em
três séries superpostas, com carimbo
falso da CVM, mais 61 mil 545 debêntures para financiar operações no mercado aberto (open market). A distribuidora vinha operando sem lastro no.
mercado, com prejuízos grandes, e
quando não honrava compromissos e(J
os seus financiadores exigiam títulos
em garantia — ORTNs e CDBs —
como não os possuía, entregava as.,
debêntures frias da Copaige.
Os tomadores das debêntures — *•
Banco do Estado do Rio Grande do
Norte, as distribuidoras Banestes e
Banrisul e diversos investidores de
menor porte — nào vão ser beneficiados com a cobrança das multas impôstas pela CVM. Esse dinheiro será recolnido aos cofres da União. O prejuizo, '
calculado hoje em Cr$ 1 bilhão 840
milhões, sem computar os juros tri-^
mestrais não pagos desde janeiro der*
1981, terá de ser exigido pelos debènturistas junto à Justiça.
Quando foram lançadas as 22 mil"
700 debêntures autênticas, a Copaige
deu em garantia um terreno em Jacarepaguá, que avaliou em 154 milhões, e
um lote no Jardim Botânico, no valor
de Cr$ 62 milhões. Esses imóveis, contudo, não tinham o valor calculado, já ¦
que o de Jacarepaguá estava localizado em uma encosta íngreme, sem
grandes possibilidades em termos de"
construção, e o do Jardim Botânico só
servia para casas, sem grande valor
comercial.

i BANCO DO BRASIL SA
C.G.C. N.° 00.000.000/0001-91

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS, REALIZADAS EM 31.03.1982

I

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às quinze horas, realizaram-se as Assembléias Gerais
Ordinária e Extraordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S. A., em segunda e última convocação, na Sede Social do próprio Banco, em Brasília
(DF), havendo comparecido 61 acionistas, por si ou por delegação, possuidores de, 1.240.618,359, (hum bilhão, duzentos e quarenta milhões,
seiscentose dezoito mil.trezentose cinqüenta enove)açôes preferenciais ao portador ede 10.811.301.205(dezbilhões.oitocentose onze milhões,
(dezesseis bilhões,
trezentos e um mil, duzentas t cinco) ações ordinárias nominativas, estas representando 65.6% do total de 16.470.368.400 "Livro
de Presença",
quatrocentos e setenta milhões, trezentos e sessenta e oito mil e quatrocentas) ações com direito a voto. os quais assinaram o
observadas as prescrições legais.
O Sr. Presidente do Banco, Dr. Oswaldo Roberto Colin, ao instalar as Assembléias, convidou os acionistas Alcyr Carvalho da Silva e
Antônio Menezes para ssrvirem como primeiro e segundo secretários, respectivamente. Convidou ainda para compor a mesa o Dr. Antônio Celso
de Oliveira Carvalho, representante do Tesouro Nacional, acionista majoritário, o Dr. Eduardo de Castro Neiva. Vice-Presidente do Conselho de
Administração e de Recursos e Operações Internacionais do Conselho Diretor, o Dr. Carloman da Silva Oliveira, representante dos acionistas
minoritários naquele Conselho, e a Sra. Odette de Castro Gouveia, representante do Conselho Fiscal. Presente, também, o Dr Oswaldo Roberto
Pacheco Campiglia, representando a Campiglia & Cia. S/C Auditores Independentes.
As matérias foram apresentadas às Assembléias segundo a ordem em que consignadas nos Editais de Convocação, publicados nos
dias 16,17 e 18.3.82 (1 .* convocação) e 25,29 e 30.3.82 (2* convocação) no Diário Oficial da União e em jornais de Brasilia e de outras capitais
Iniciada a apreciação dos assuntos segundo a pauta da Assembléia Geral Ordinária, foi aprovado o seguinte:
a) as demonstrações financeiras e o relatório da administração relativos ao exercício de 1981. como certificados pelos auditores independentes, publicados em 1.2.82 igualmente no Diário Oficial da União e em jornais do Pais; ,
b) a proposta de destinação do lucro liquido e da distribuição de dividendos, como abaixo demonstrado:
1981
123.926.589.983,27
LUCRO LIOUIDO
RESERVA LEGAL (inciso 1 do Art. 42 dos Estatutos)
6.196.329.499.16
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS (inciso 2 do Art. 42 dos Estatutos)
6.660.000 000,00(1)
RESERVAS DE LUCROS À REALIZAR (inciso 3 do Art. 42 dos Estatutos)
16.960.164.500,71
RESERVAS ESTATUTÁRIAS (inciso 4 do Art 42 dos Estatutos)
8 674.861.298,82
DIVIDENDOS (Art. 43 dos Estatutos)
54.933.120.000,00(2)
LUCROS ACUMULADOS
30.502 114.684.58
"Lucros Acumulados" o saldo'de CrS 6.660 milhões constituído em
junho 1981
(1) foi revertido a
(2) no 1.° semestre
dividendos de Cr$ 0,72 por ação (dividendos de CrS 0,34 por ação e bonificação em dinheiro de CrS 0.38 por ação)
no 2.° semestre
dividendos de Cr$ 1,15 por ação (dividendos de CrS 0,48 por ação e bonificação em dinheiro de CrS 0.67 por ação)
c) eleição dos seguintes Conselheiros:'
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Mandato 1982/1985
, Conferindo a representativldade das tradições e experiências administrativas do Banco
ÂNGELO CALMON DE SÁ, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua José Pancetti. 15. Morro Ipiranga.
Salvador (BA), portador do C.P.F. n.° 046996965-20 e da carteira de identidade n.° 268 409. expedida em 10.11 72. pela Secretaria de
v
Segurança Pública da Bahia.
LUIZ DE MORAES BARROS, brasileiro, casado, advogado e banqueiro, residente e domiciliado na Alameda Franca, 910,2." andar,
apto. 02. Jardim Paulista. São Paulo (SP), portador do C.P.F. n.° 005348708-72 e da carteira de identidade n" 126.913, expedida em
19.04.60, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
I
NESTOR JOST, brasileiro, casado, advogado e industrial, residente na Avenida Atlântica. 270 13-03. Leme. Rio de Janeiro (RJ),
portador do C.P.F. n.° 003467807-72 e da carteira de identidade n.° A 00184038, expedida em 12.09 75. pelo Instituto Félix Pacheco.
Rio de Janeiro (RJ).
KARLOS RISCHBIETER. brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Visconde de Guarapuava. 4348. Curitiba
(PR), portador do C.P.F. n.° 000929599-20 e da carteira de identidade n.° 378.888. expedida em 06.11 74. pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.
Conferindo a reprosentatlvidade do corpo funcional do Banco, que exercerá, na forma dos Estatutos, a Vice-Presidéncia do
Conselho de Administração
EDUARDO DE CASTRO NEIVA, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na Avenida Epitàcio Pessoa, 4.500, apto. 102,
Lagoa, Rio de Janeiro (RJ), portador do C.P.F. n.° 001891387-34 e da carteira de identidade n.° 3259579, expedida em 16.12.75, pelo
Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro (RJ).
CONSELHO FISCAL - Mandato 1982/1983
Representante do Tesouro Nacional
- ODETTE DE CASTRO GOUVEIA, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na Rua das Laranjeiras. 43,
EFETIVO
apto. 1501-A. Rio de Janeiro (RJ), portadora do C.P.F. n.° 011098127-87 e da carteira de identidade ri.. 7.215.516.
expedida em 29.04.53. pelo Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro (RJ).
SUPLENTE - JUREMA DE MORAES, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada na Rua Conde de Bonfim, 233, casa 11,
Rio de Janeiro (RJ), portadora do C. P.F. n.° 012399617-15 e da carteira de identidade n. 4.185. expedida em 17.06.48.
pelo Conselho Regional de Contabilidade.
Representante das ações ordinárias minoritárias
- WALDEMAR RIBEIRO, brasileiro, casado, capitalista, residente e domiciliado na Av. Atlântica. 2334. apto, 54. Rio de
EFETIVO
Janeiro (RJ) portador do C.P.F. n.° 006744007-04 e da carteira de identidade n.° 733.972. expedida em 30 04.68. pelo
Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro (RJ).
SUPLENTE EGGON JOÃO DA SILVA, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Presidente Epitàcio Pessoa,
464. Jaraguá do Sul (SC), portador do C.P.F. n.° 009955179-91 e da carteiraxle identidade n.° 2R-80492. expedida em
12.07.73, pela SSI de Santa Catarina.
Representante das ações preferenciais
EFETIVO - GUILHERME DA SILVEIRA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Atlântica. 2492,
apto. 1201, Rio de Janeiro, (RJ), portador doCP.F.n.°002094147-15eda carteira de identidade n. 260808, expedida
em 07.08 37, pelo Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro (RJ).
SUPLENTE RAUL DE GÓES. brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Av. Vieira Souto. 526,11 ° andar. Rio de
Janeiro (FU), portador do C P.F. n.° 004739287-87 e da carteira de identidade n.° 1 115.798, expedida em 25.01 70. pelo
Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro (RJ).
Oemais Membros
- SÉRGIO ANDRADE DE CARVALHO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Av. João Luis Alves,
EFETIVO
196. apto. 402, Urca, Rio de Janeiro, (RJ), portador do C.P.F. n." 002026907-25 e da carteira de identidade n.°
1.163.841, expedida em 03.07.64, pelo Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro (RJ).
SUPLENTE JAIME COSTA BICCA DE FREITAS, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado na Rua General Sampaio, 1.053, apto. 81, Alegrete (RS), portador do C.P.F. n.° 006855180-00 e da carteira de identidade militar 1-G n.°
163.565. expedida em 05.01.62, pelo Ministério do Exército.
EFETIVO - MAURÍCIO CHAGAS BICALHO. brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Francisco Otaviano,
120, apto. 401, Rio de Janeiro (RJ), portador do C.P.F. n.° 009657907-20 e da carteira de identidade n.° 991.681. expedida em 13.03.67, pelo Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro (RJ).
SUPLENTE WAYNE DO CARMO FARIA, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado no SHIS Ql 5, conjunto 15. chácara
16, Brasilia (DF), portador do C.P.F. n.° 000273911-91 e da carteira de identidade n.° 098965. expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Distrito Federal.
d) acolhendo proposta dos Tesouro Nacional, a remuneração do Presidente, dos Vice-Presidentes e dos Diretores do Banco nos termos
das Exposições do Motivos n.°* 34 80, do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE). e 30 81. da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República (SEPLAN), e do despacho de 0601.82 do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda (Of GMF N.°
82040). e de cada Membro do Conselho de Administração, excluídos os que integram a Diretoria do Banco, bem como de cada
Membro do Conselho Fiscal, em 20% da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor:
e) a correção monetária do capital realizado, no montante de CrS 84896.640.000,00. reserva constituída no exercício de 1981 (art. 167 e
182. § 2.°, da Lei h. 6 404'76)
Em seguida, o Sr Presidente convidou os Srs. Acionistas para apreciarem a matéria constante da pauta da Assembléia Geral Extraordinária Os Srs. Acionistas tomaram as seguintes deliberações sem voto discrepante:
a) tendo em vista o excesso verilicado nas reservas de lucros, aprovar a aplicação da parcela de CrS 29 082.240 000.00. proveniente da
Reserva Legal', no aumento do capital, como lacultado pelo art 199 da Lei n.° 6 404 76. Assim, e com a conseqüente alteração do
caput do art. 4." dos Estatutos, mantido o número de ações sem valor nominal emitidas, o capital do Banco ficará elevado de CrS
88.128 000 000.00 (oitenta e oito bilhões e cento e vinte e oito milhões de cruzeiros) para CrS 202.106.880 000,00 (duzentos e dois
bilhões, cento e seis milhões e oitocentos e oitenta mil cruzeiros), já incorporada também a parcela referente a correção da expressão
monetária do capital social aprovada na Assembléia Geral Ordinária. Referido dispositivo estatutário passará a ter. portanto, a redação
abaixo:
"Art. 4." O capital do Banco é de Cr$ 202.106 880 000.00 (duzentos e dois bilhões, cento e seis milhões e oitocentos e oitenta mil
cruzeiros), dividido em 29.376.000.000 (vinte e nove bilhões, trezentos e setenta e seis milhões) de ações sem valor nominal,
facultada a sua representação por títulos múltiplos.
§ 1."
§2.°
b) reformular o Capítulo VII dos Estatutos, que trata Do Conselho de Administração", ficando assim redigido o art. 18:
"Art.
18 - A eleição dos demais membros do Conselho de Administração, pela Assembléia Geral, devera recair em pessoas naturais,
acionistas, que. dotadas dos requisitos legais, confiram ao órgão a representatrvidade:
do Tesouro Nacional (Ministério da Fazenda);
do Banco Central do Brasil;
dos acionistas minoritários;
das tradições e experiências administrativas do Banco, através de ate quatro membros que haiam exercido efetivamente a
sua Presidência;
-do corpo funcional do Banco, por funcionário escolhido dentre os do serviço ativo ou aposentados, que exercera a VicePresidência do Conselho.
Parágrafo único - O Vice-Presidente do Conselho será também um dos Vice-Presidentes do Banco.'
c) "Art.
reformular o Capítulo VIII dos Estatutos, que trata Do Conselho Diretor", dando-se ao art 22 a seguinte redação
22 - Integram o Conselho Diretor:
1 - Nomeados e exoneráveis pelo Presidente da Republica
a) Presidente;
b) Diretor da Carteira de Comércio Exterior.

2 - Eleitos pelo Conselho de Administração:
a) Três Vice-Presidentes, designados de- Administração;
II - Operações no País;
III - Recursos e Operações Internacionais,
b) Nove Diretores, vinculados:
- à Presidência, o de:
Controle;
II - à Carteira de Administração, os de:
Recursos Humanos;
Recursos Materiais;
, Recursos Logísticos;
os
de:
i lll à Carteira de Operações,
Crédito Rural;
Crédito Comercial e Industrial:
Operações Financeiras e Serviços.
s
IV - à Carteira Internacional, os deOperações Externas;
Operações Cambiais.
Parágrafo único - Um terço do Conselho Diretor, pelo menos, será constituído por funcionários do Banco, escolhidos dentre os do
serviço ativo ou aposentados."
OBS.: com a aprovação dos Srs. Acionistas, fica registrada em ata manifestação do Sr. Presidente de profundo reconhecimento pela
colaboração prestada pelos Srs. Diretores do Banco que, logo a seguir, com a eleição a ser realizada pelo Conselho de Administração, não forem reconduzidos.
d) a fim de dar cumprimento à decisão da A.G.E de 28.4.81, relativamente à institucionalização do Fundo de Desenvolvimento de Proa redação
gramas Cooperativos ou Comunitários de Infra-Estrutura Rurais, alterar o item 4 do art. 42 dos Estatutos, dando-se-lhe
abaixo:
"Art. 424 - Reservas Estatutárias, assim considerados:
a) Fundo de Incentivo à Pesquisa Técnico-Cientifica, para cu|a formação se destinará a quota de 2% do lucro líquido, até o limite de
10% do capital social;
b) Fundo de Desenvolvimento de Programas Cooperativos ou Comunitários de Infra-Estruturas Rurais, para cuja formação se destinará a quota de 2% do lucro líquido, até o limite de 10% do capital social;
c) Fundo para Prejuízos Eventuais, para cuja formação se destinará a quota de 3% do lucro liquido, atá o limite de 40% do capital
social, e terá por finalidade compensar perdas imprevistas ocorridas no curso das atividades necessárias ao alcance do objeto
social."
_
OBS.: Por proposição do Tesouro Nacional, ficou decididoque o Banco do Brasil deverá prestar à Secretana de Controle de Empresas
de Programas
Fundo
de
Desenvolvimento
lastreadàs
às
operações
informações
trimestralmente,
SEST,
pelo
Estatais
quanto
Cooperativos ou Comunitários de Infra-Estruturas Rurais.
e) homologar autorizações para as participações acionárias do Banco nas empresas que se seguem, todas já decididas pelo Conselho
Diretor e pelo Conselho de Administração e devidamente apreciadas pela Secretaria de Controle de Empresas Estatais (SEST):
FORJAS ACESITA S.A.
Exercício do direito de preferência no aumento de capital da titular, de CrS 1.350.000.000.00 para Cr$ 2.050.000.000,00,
mediante a subscrição da parcela de CrS 129.227.427,60 (18,46%).
RIOCELL ADMINISTRAÇÃO S.A. - RASA
Subscrição da parcela de CrS 1.107.820.569,51 (CrS 417.350.000.00 + CrS 690.470.569,51) no aumento de capital da
RASA, a exemplo de idêntico procedimento da FIBASE (subsidiária do BNDE)
BANCO BRASILEIRO-IRAQUIANO S.A. • BBI
Participação do Banco do Brasil com CrS 1.400 milhões (50%) na constituição do BBI, cabendo ao Rafidain Bank, de Bagdá
(Iraque), a subscrição dos 50% restantes.
NOTA: trata-se de instituição financeira que terá como objeto a realização de operações bancárias ativas, passivas e acessórias,
inclusive de câmbio, nos termos da legislação em vigor, especialmente no sentido do fortalecimento das relações econômicas, financeiras e comerciais entre o Brasil e o Iraque.
COMPANHIA FLORESTAL MONTE DOURADO
Participação do Banco na empresa que operacionalizarà o Projeto Jari, condicionada aos seguintes princípios:
Forma Jurídica da contribuição financeira
Participação acionária através
i - do Banco do Brasil S.A. (17,5% do Capital Social)
ii - de unidade do Banco no Exterior (7,5% do Capital Social)
Quantificação e origem dos recursos
40% (equivalente a USS 72 milhões) mediante captação de recursos no exterior pelo próprio Banco do Brasil e internados no Pais
com equalização de taxas;
' 30% (equivalente a USS 54 milhões) mediante captação de recursos no exterior por subsidiária do Banco no estrangeiro e internados
no Pais com equalização de taxas;
30% (equivalente a USS 54 milhões) em recursos incentivados.
Cronograma de Integralização
Em 1982 - equivalente a USS 90 milhões
Em 1983 - equivalente a USS 45 milhões
Em 1984 - equivalente a USS 45 milhões
Natureza do investimento
i - Ações preferenciais sem direito a voto conversíveis a qualquer tempo em ações ordinárias, a critério do Banco;
ii - Resgate das ações (preferenciais) a preço igual ao da emissão, corrigido monetariamente pelos índices das ORTNs acrescido de
10% a.a. capitalizados anualmente desde a subscrição até o resgate e diminuído dos dividendos efetivamente recebidos, em moeo valor do resgate far-se-á por valor
da, até o resgate e corrigidos monetariamente por aqueles Índices. Em nenhuma hipótese,
°
inferior ao do patrimônio liquido contábil, aferido nos termos da disciplina dos §§ 1 e 2.°, do art. 44, da Lei 6.404/76.

BANCO DE DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. - COMDESA

Participação do BB-Assunçâo (Paraguai) no aumento de capital do COMDESA, mediante a subscrição de 133 (57+76)
ações, no valor global de 61.330.000.00 (G 570.000,00 + 6 760.000,00), integralizadas com recursos correspondentes aos dividendos a que faz jus o Banco do Brasil, relativos aos exercícios de 1979 e 1980.
BANCO DO BRASIL OVERSEAS CORPORATION
Fixação do capital inicial para a matriz do Banco do Brasil Overseas Corporation em USS 20 milhões, sendo USS 15
milhões de capital propriamente dito (dividido em 7,5 milhões de ações ordinárias no valor de USS 2,00 cada uma) e USS 5 milhões
de paid-in surplus".
"Edge
Act Corporation" do
NOTA: trata-se da transformação do Escritório de Representação em Washington D.C. em matriz de
Banco nos Estados Unidos da América, e dos Escritórios de Atlanta, Chicago, Dallas e Houston em suas filiais ("branches').
• BB LEASING COMPANY
Fixação do capital inicial do BB LEASING COMPANY em USS 1 milhão, totalmente subscrito pelo Banco do Brasil.
NOTA: trata-se de empresa subsidiária de leasmg". localizada em Grand Cayman.
BB TUR
Participação do Banco com 20% do capital de USS 1 milhão do titular, ficando os 80% remanescentes por conta do Brasilian American Merchant Bank (BAMB)
NOTA: trata-se de empresa subsidiaria de turismo (sociedade de responsabilidade limitada), localizada em Paris (Franca).
Por fim. o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Srs. Acionistas. Foram registrados os seguintes pronunciamentos;
do próprio Sr. Presidente, que consignou referência póstuma em memória a dois Membros do Conselho Fiscal falecidos recentemente, o Barão de Otiveria Castro e o Sr João Jabour. homenagem essa a que se associou o Acionista Guilherme da Silveira Filho,
em nome dos seus companheiros do Conselho.
e do Acionista Waldemar Ribeiro que. na qualidade de representante dos acionistas minoritários, agradeceu as atenções recebidas
da administração e dos funcionários do Banco
Sem que mais nada houvesse a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença dos Srs Acionistas e deu por encerrados os trabalhos das
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S.A.. das quais eu.
segundo secretario, fiz lavrar esta ATA que. lida e achada conforme, é devidamente assinada
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: Cineastas denunciam que
Laboratórios Líder estão

monopolizando o mercado

Brasília — O Conselho Nacional de Cinema
Concine examinará hoje em sua reunião plenária a
procedência das várias queixas e denúncias feitas por
cineastas, produtores e distribuidores cinematográficos, contra a atuação de monopólio e irresponsabilidade dos Laboratórios Lider S/A.
O Líder, de propriedade de José Alvarenga e
Fernando Ribeiro Rodrigues, vem comprando desde
1960 os demais laboratórios de copiagem e revelação
de filmes brasileiros. O último que restava, (o Laboratório Revela) o Líder estabeleceu com ele um acordo
operacional que, na realidade, os produtores definem
como compra.
identificar, temendo algu; QUALIDADE E PREÇO
ma pressão pelo laboratóSegundo Aníbal Mas- rio em questão afirmaram
saiani, representante des que, além da baixa qualimuitas
produtores cinematográfi- dade dos serviços,
famosos já
filmes
de
partes
os
Labono
Concine,
cos,
,
- ratõrios Líder não só mo- foram extraviadas pelo Lider. Uma parte de O Sonho
\ nopolizaram o mercado de Não Acabou,
de Marisa
copiagem brasileiro como
também diminuíram sen- Leal, é um exemplo.
Segundo Aníbal Massai| sivelmente a qualidade
. dos seus serviços è estão ni, um caso recente do Licobrando pelo metro da fi- der que "abalou as estru. ta revelada ou copiada o turas da Embrafilme" foi
; triplo do que cobra.um la- com relação ao filme Luz
dei Fuego. Ele veio copiaboratório estrangeiro.
— A lei não perrnite es- do e lacrado do Líder com
. te monopólio como tam- o selo "qualidade de pro« bém, por uma questão de dução" e somente no festi: defesa a indústria nacional vai de Cannes foi que desnão consente que os pro- cobriram que o filme esta» dutores brasileiros man- va com os sons trocados.
dem revelar suas fitas no
Consultado, o presidente
Inclusive, toda e
' exterior. cópia de filme es- do Concine, Sérgio Oliveiqualquer
ra dos Santos, disse que o
« trangeiro ou de produção
1 estrangeira gravada no plenário está disposto a
- país deve ser copiada aqui. examinar em eprofündidacorrigir as
de a questão
distorções que forem com' Isso é ótimo, desde que
"Se
e
o
não haja a exploração
preciso,
truste que está havendo provadas.
atualizaremos a legislação
—
de"\ por parte do Líder
que regulamenta o setor
nunciou Massaini.
salaboratórios",
Dois cineastas cariocas de
lientou.
se
não
\ que preferiram
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S.A. MINERAÇÃO DA TRINDADE
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SAMITRI

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
15:00 horas.
DATAE HORÁRIO: 26 de abril do 1982
¦ Belo
LOCAL: Sede Social • Avenida Carandaí, 1115/139 andar
Horizonte/MG.
"Minas Gerais
, tslado
no
CONVOCAÇÃO: Avisos publicados
"O Globo", dos dias 15, 16 e 17
"Jornal
do Brasil" e
de Minas",
de abril de 1982.
"Livro de Presença , rePRESENÇAS: Acionistas constantes do
com direito a voto. Prepresentando mais de 1/4 do capital social
sentes os Administradores e o representante da PRICE WATERSr. Paulo César Estevão
HOUSE - Auditores Independentes,
"S" MG.
.
Netto, CRC-RJ 26.365-1
MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Presidente: Sr. Henrique
Sudário.
Santo
do
Antônio
Guatimosim; Secretário: Sr.
ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório Anual e das Demonstrações Financeiras do exercício de 1981; 2) Preenchimento
de vaga no Conselho Consultivo; 3) Fixação da Remuneração dos
Administradores; 4) Aprovação da Correção Monetária do Capital (Art. 167 da Lei 6404/76), com a conseqüente alteração do
Artigo 59 do Estatuto Social, sem modificação do número de
ações representativas do capital social; 5) Outros assuntos de interesse social.
.
DELIBERAÇÕES: 1) Aprovados, sem reserva, o Relatório Anual
elementos:
os
seguintes
contendo
Financeiras
e as Demonstrações
Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício,
Demonstrações das Origens e Aplicação dos Recursos, Balanço
Patrimonial e Demonstração dos Resultados Consolidados, referentes ao exercício de 1981, documentos esses auditados pela
Price Waterhouse - Auditores Independentes. De acordo com a leacumulado,
gislaçao em vigor, efetuou-se a absorção do prejuízo
no valor de CrS 2.731.414.681,49 (dois bilhões, setecentos e
e oimil,
seiscentos
e
quatorze
trinta e um milhões, quatrocentos
tenta e um cruzeiros e quarenta e nove centavos), por reservas de
presentes. Os
capital. Abstiveram-se de votar os Administradores"Minas
Gerais",
foram publicados no
documentos ora aprovados
"Estado de Minas", "Jornal do Brasil" e "O Globo", de 20.4.82,
os quais haviam sido anteriormente colocados à disposição dos
Artigo 133, da Lei 6404/76,
Senhores Acionistas, na forma do"Minas
"Estado de MiGerais",
publicados nos jornais
por ' Avisos
"O Globo",
nos dias 16, 17 e 18 de março de 1982, e no
nas e
"Jornal do Brasil" nos dias 16, 17 e 19 de março de 1982; 2) Em
substituição ao Sr.Joseph Leandri, foi eleito para membro do
Conselho Consultivo o Sr. Norbert von Kunitzki, luxemburguês,
administrador de empresa, casado, residente à Avenue de Ia
Faiencerie, 56, em Luxemburgo; 3) aprovada a dotação mensal
e trinta e três mil cruzeiglobal de CrS 733.000,00 (setecentos
ros) para remuneração dos Administradores, na forma da lei, a
ser partilhada entre os membros do Conselho de Administração
mensal
dotação
a
Aprovada
global de
e os Diretores.
CrS 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), para
remuneração dos membros do Conselho Consultivo. Abstiveram-se de votar os interessados. 4) Aprovada a correção monetária do
capital social, nos termos do Artigo 167 e § 19 da Lei 6404/76,
com o aumento do capital social de CrS 3.261.495.781,00 para
CrS 6.393.473.679,00, sem emissão de novas ações e com o aumento do valor nominal da ação de CrS 2,77 para CrS 5,43. O
saldo da correção monetária do capital social, no valor de
CrS 6.077.915,00 (seis milhões, setenta e sete mil, novecentos e
futura capitaliquinze cruzeiros) será mantido como reserva para
artigo 59 do Estatuto Social passa a
zação. Em conseqüência, o"Artigo
O capital social é de
59
ter a seguinte redação:
CrS 6.393.473.679,00 (sois bilhões, trezentos e noventa o três
mil,
seiscentos e setenta e
e
três
setenta
e
milhões, quatrocentos
nove cruzeiros) dividido em 1.777.435.300 (hum bilhão, cento e
setenta e sote milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e trezentas) ações ordinárias, no valor de CrS 5,43 (cinco cruzeiros e quarenta e três centavos) cada uma, permanecendo inalterados os
a cobrança da
parágrafos 19 29 c 39 daquele artigo. 5) Aprovada
taxa de CrS 42,00 tquarenta e dois cruzeiros) por certificado rede despesas
presentativo do ações da Sociedade, para cobertura
com o serviço de troca ou substituição de títulos. 6) Proposição
Nogueira,
Alves
Elmo
Dr.
pelo falecide um voto de pesar pelo
mento do Sr. José de Lima Géo, um dos fundadores da SAMITRI.
A Presidência da Mesa deverá fazer chegar às mãos da família
aquele pronunciamento. 7) O Presidente da Assembléia agradeceu
ao Dr. Elmo Alves Nogueira os relevantes serviços prestados à
SAMITRI. em vista do fato de ter ele solicitado a cessação do
Contrato do Consultoria Jurídica com ele mantido. O Presidente
informou aos Senhores Acionistas que a ata desta Assembléia seria lavrada em forma de sumário, conforme autoriza o § 19 do
Artigo 130 da Lei 6.404/76, e que os documentos submetidos à
apreciação da Assembléia ficariam fazendo parte integrante da
ata, após numerados seguidamente e autenticados pela Mesa, permanecendo arquivados na Companhia, nos termos do § 1", alínea
a do Artigo 130 da referida lei. Em seguida suspendeu os trabalhos da Assembléia para lavratura da ata. Reiniciados os trabalhos, foi a ata lida, aprovada a assinada pelos membros da Mesa e
acionistas presentes, (aa) Antônio do Santo Sudário Secretário;
Henrique Guatimosim • Presidente; José Augusto de Mello Cançado, por si e pp. de Cia. Central de Adm. e Participações, Paulo
Gonzaga; Raul Machado Horta e François Moyen, pp. Cia.
Sid. Belgo Mineira; João Meinardo Barreto Mayer e Dio Jaime
Machado de Almeida, pp. Fundo de Investimertos Lar Brasileiro
e The Brazil Fund-DL 1401; Nivaldo Tonella. pp. Fundo Banespa
DL 157; Antônio William Bertini, pp. Fundo 157 B. B. Investi
mentos; Norbert Reinesch. François Moyen; Hans Schlacher; Paulo César Estevão Netto. Paulino Furtado de Mattos; Marcos Guimarães; Elmo Alves Nogueira, Paul Marie Mayer; Cyro Cunha MeIo' Mário de Assis Ribeiro de Oliveira. ESTA E COPIA FIEL DA
ATA QUE SE ACHA TRANSCRITA AS FLS. 5 A 7 DO TER
CEIRO LIVRO DE ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DA
SA MINERAÇÃO DA TRINDADE. DA OUAL FORAM EX
TRAÍDAS 5 (CINCO) COPIAS DATILOGRAFADAS PARA OS
FINS DE DIREITO.
Belo Horizonte, 26 de abril do 1982.
ANTÔNIO DO SANTO SUDÁRIO HENRIQUE GUATIMOSIM
Secretário
Presidente
José Augusto de Mello Cancado
OAB-MG n9 22.868 CPF n9 102.479.636 15
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
APIJOVADO nos termos do
02.7 63, tendo em vista
DNPM 3.438
Dra. Neide
Chnfo da Seção de

art. 97 do Decreto n9 62.934 de
o constante no processo n9
39 em 03.06.82.
Afonso Ribeiro
Empresa de Mineração
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CERTIDÃO
Juntd Comercial do Estado do Minas Gerais
foi arquivado na
taxas,
as
documento,
pagas
CertífiCij que este
mecanicamente.
i!
apostos
numero
data
CéliO Cota Pacheco Secretário Geral.

JORNAL DO BRASIL

Nahas paga US$ 30 milhões por
terreno
São Paulo — A Selecta
Comércio e Indústria, do
empresário Naji Nahas, adquiriu por cerca de 30 milhões de dólares uma área
de 1 alqueire de (24 mil 500
mu22) no bairro do Itaim,
em São Paulo, e assinou
acordo com a Prefeitura
comprometendo-se a preservar uma casa da época
das Bandeiras, que existe
ao lado do terreno. É a
maior transação imobiliária já realizada em São
Paulo, e praticamente o
empresário pagou Cr$ 250
mil o metro quadrado.
O terreno adquirido por
Nahas está situado em
uma região considerada
nobre em Sâo Paulo, na
continuação da Av. Brigadeiro Faria Lima, que nos
últimos anos se consolidou
como um dos principais
centros empresariais e comerciais da Capital, com
gabarito ao nível dos arranha-céus da Avenida Paulista. É lá que está situado
o primeiro shoppingcenter construído no pais,
o Shopping Iguatemi. Por
enquanto o empresário
Naji Nahas não tem planos
para utilização da área.
Ele diz que está interessado primeiro em realizar as
obras de preservação da
casa bandeirista, que devem estar concluída em 9
meses.
A área adquirida por Naji Nahas, que hoje está na
Europa, foi comprada, segundo Teófilo Guiral Rocha, diretor da Selecta, era
do proprietário do Sanatório Bela Vista, que foi
transferido para um município vizinho ao da Capital, devido ao barulho de
trânsito na região.
O Grupo Selecta tem
ainda uma série de empreendimentos no setor da
construção civil no interior
do Estado e na Grande
São Paulo (constrói 6 mil
casas populares em São
Bernardo do Campo), e.em
Ubá, Minas Gerais, e por
isso não pretende iniciar
logo obras no local, e nem
tem planos.
A casa da época das bandeiras (século XVII) sofreu
uma grave desfiguração,
com a construção de um
alpendre e dependências
para empregados. Ela será
totalmente restaurada,
respeitando sua estrutura
original.
O terreno foi comprado
com recursos próprios da
Selecta, mas Mahas admite que no investimento
(edificações) futuro poderá
contar com capitais
árabes.
PATRIMÔNIO
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O terreno, no Bairro do Itam, tem 24 mil 500 m2 e sua compra foi
Paulo
São
maior operação imobiliária já realizada em
desfigurou por completo.
Era uma construção típica
do século XVII, com telhado alto e madeiramento
rústico. Até o madeirame
foi alterado.
Tudo isso será reconstituído. A Condephat —
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turistico fará os estudos e indicará os materiais exigidos
para a restauração da casa, ficando as despesas por
conta de Naji Nahas.
Nos últimos 50 dias o
mercado de imóveis temse apresentado aquecido,
em São Paulo. Entre os
principais negócios está o
Unibanco comprando um
prédio próximo à Avenida
Marginal por cerca de 20
milhões de dólares, segundo confirmou o seu presidente Roberto Bornhausen. A sede do Unibanco
mudará para este prédio
em dois a três anos.
Outra transação de vulto, foi a realizada pelo Sudameris, que adquiriu por
cerca de Cr$ 1 bilhão, um
terreno na região nobre da
paulista, à razão de Cr$ 587
mil o metro quadrado. O
terreno é hoje um estacionamento da Unipark, e
tem 36 metros de comprimento de frente para a
paulista, 116 metros de
cumprimento na Alameda
Campinas e 36 metros na
face que dá para a Rua São
Carlos do Pinhal, quase
em frente ao Maksoud
Plaza.

Caraíba será privatizada em 83

São Paulo — José Carlos Brasil

DISCRIÇÃO
Campeio 66 anos, sempre mantendo discrição so«Si,,:..:., ""^
.::.."77'.-.
bre o negócio, ontem se r!*.*™* ~lK t..'.
dispôs a explicá-lo, só porCampeio espera que o pool que formou possa ficar com a Caraíba e
que o presidente do
diz que as empresas interessadas podem ainda aderir ao grupo
BNDES, Luís Sande, já havia se manifestado. No seu
escritório, no 23° andar do
"mas se os trabaPirelli S.A., Embrac Con- rie de estudos. Temos que sadas,
Edifício Eluma, na Avenida mide
implantação
lhos
da
a
inauguração
dutores Elétricos e Ficap— esperar
da Paulista, ele revelou cohoje,
se
iniciassem
neração
da
Caraíba
metalúrgica
(todos
e
Condutores
Fios
de
foi
entregue
a
carta
mo
estaria
anos
a
em
começarmos
depois
quatro
de
para
consumidores
grandes
intenção ao BNDES para a
discussão — afirmou.
operando", afirmou.
cobre no país).
privatização da Caraíbas
A Eluma tem um patriContou ainda que o MiOs principais dirigentes
Metais.
das empresas que assina- nistro da Indústria e do mònio líquido superior a
— Tudo começou no
ram o protocolo sào Salva- Comércio, Camilo Pena, Cr$ 5 bilhões e uma estimès de abril — disse ele —
dor Arena (Termomecàni- em duas ocasiões, pergun- mativa de exportar este
quando reunimos em nosca São Paulo); Sérgio Ro- tou-lhe como andava a ne- ano 50 milhões de dólares.
so escritório um grupo dos
berto Ugollini (da Em- gociação para a privatiza- Ela participa de mais de
consumidores
principais
brae); Eduardo de Sousa e ção da Caraíba Metais. Es- uma dezena de empresas
Elaborado
cobre
de
país.
pradar
Silva (da Ficap), e Luciano ses encontros foram ante- no exterior e funciona
mos um protocolo para
riores à passagem do ticamente como uma holIsola, da Pirelli.
andamento às negociações
BNDES para o Ministério ding de todo o grupo. Luis
e, por ele, ficou acertado
QUESTÃO DE PREÇO
do Planejamento, mas, se- Eduardo Campeio possui
falaEluma
a
somente
que
Campeio é de opinião gundo Campeio, o Minis- 24,3% de ações ordinárias
ria. Foi um acordo por
que o custo de negócio de- tro Delfim Neto continua e 2,2% de preferenciais; a
unanimidade. Nossos comve ser tal que permitirá com o mesmo interesse.
Lee Administração e Repanheiros empresários que
a
ainda
Anunciou
do
cobre
o
que
propresentações, que ele prepreço
que
se reuniram nesta saia
detém mais 24,7% de
Caraíba Metais esta isolaaceitaram de imediato um duzido pela Caraíba Me- da da Carajás, e nada tem side.
ações ordinárias e 10,7%
tais se mantenha na parielaboramos
protocolo que
a ver com o cobre daquela de preferenciais; a Eluma
de mercado.
antes da apresentação da dade
—
região, que poderá no futu- Internacional, que ele tamfavor
Nào
queremos
carta de intenção.
é
ro complementar as neces- bém preside, tem 8,7% de
desejamos
O
algum.
que
Os sócios da Eluma no
viabilize
o
sidades da metalúrgica da ações ordinárias e 2,8% de
um
plano que
empreendimento, por endo cobre às cotações Bahia. Poderá também ações preferenciais; o respreço
o
("pois
protocolo
quanto
Ma- tante está dividido entre
está em aberto para outros do mercado. A definição utilizar as reservas de
de
fundos de investimento,
Goiás,
ra
Rosa.
em
somente
ocorrera
do
propreço
seas
sào
interessados"),
26.7rr. Bundy Corporation,
meses,
Eluma.
de
alguns
da
dentro
que
priedade
guintes empresas: TermoNoranda e outros.
mecânica Sào Paulo S.A., sendo necessária uma se- continuam sendo pesqui-
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A Ford explicou que resolveu reduzir os preços
dos modelos básico Corcel II e do Del Rey 4 portap,
em conseqüência das isenções do IPI e do ICM,
decretadas esta semana, pelos Governos federal«
estadual (mas que ainda náo foram regulamentadas oficialmente através de decreto).
A General Motors ainda realiza estudos, através do departamento de finanças; a Volkswagen
também estuda os preços especiais; e a Fiat de\fe
divulgar seus preços no próximo dia 5.

Preços Ford
Modela

Veiculo

Arquivo
33 bilhões 200 milhões), e
ele espera trazer este ano
para o país 120 milhões de
dólares em capitais árabes. Ele é o maior detentor
de ações da Petrobrás e do
Bando do Brasil nas Boisas de Valores do Rio e São
Paulo no mercado futuro, e
HH^HiiiiitOTBflPifisal H^l
pensa em constituir uma
sociedade de mercado de
capitais para novos invésmi
*mrJáÊmm
^BÜ7< JTrMiWlMiM
timentos árabes no Brasil.
uma
isso
Aguarda para
decisão do Banco Central,
facilitando a entrada de
capitais estrangeiros para
o mercado de capitais. Espera ainda que o Banco
Central aprove a.sua indicação para a presidência
do Conselho de Administração do Banco Sogeral,
que tem em sociedade com
o Banco Societé Génèrale,
de Paris (6o banco do mundo) e o empresário brasileiró Jamil Aun. Ele detém
65% do Sogeral; Aun, 10%;
e o Societé Génèrale 25%.
A compra da área de um
alqueire na Faria Lima/Iguatemi, no Itaim, por Cr$
4 bilhões 900 milhões (30
milhões de dólares), está
dentro dos planos de sua
mm
empresa de construção ciüü
vil e imobiliária de desenNaji Nahas
volver negócios também
Paulo.
de
Sào
na Capital
à Rua Iguatemi, comprado
Um de seus empreendimentos imobiliários é em por Leopoldo Couto de
Itu (a 70 quilômetros da Magalhães, para construir
Capital), onde construiu a o Sanatório Bela Vista.
Na edificação do sanatóVila Real.
rio, ela sofreu uma série de
A
CASA
BANDEIRISTA
alterações, como a consO patrimônio do empreA casa bandeirista se en- truçáo do alpendre e da ala
sário Naji Nahas é hoje de
contra no terreno, próximo de empregados, o que a
200 milhões de dólares (Cr$

São Paulo — A privatização da Caraíba Metais estara concluída no primeiro
semestre do próximo ano,
e os estudos para que isto
ocorra deverão começar logo após a inauguração da
metalúrgica no segundo
semestre deste ano, revêlou ontem o presidente do
Grupo Eluma, empresário
Luis Eduardo Campeio.
Campeio, que recentemente recebeu o titulo de
Homem do Ano da Camara Brasileira/Americana de
Comércio, de Nova Iorque,
está entusiasmado com a
possibilidade do pool de
empresas que formou ficar
"O
com a Caraíba Metais.
mantém
se
diálogo que
com o Governo está em
nivel elevado. Há a vontade do, Presidente da República de que a Caraíba seja
privatizada", afirmou.

São Paulo — Enquanto a General Motors,
Volkswagen e Fiat estudam os preços especiais de
seus veículos a álcool usados nos serviços de táxi, Ji
Ford divulgou ontem seus novos preços, já incluidos o desconto da indústria e as isenções do IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados) e ICM
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias).
O modelo Corcel II — Standard — sairá 40,4%
mais barato para o motorista de táxi, enquanto p
Del Rey, 4 portas, custará menos 40,7%. A Ford fqi
a primeira empresa a anunciar os preços especiais
dos veículos a álcool utilizados nos serviços,d£
!
táxi.
'

Redução

de Nahas ^^\jL_
\ \ ' f/Area
^^h-^ÊÊWW
Regine-s \ \//
u
"^Brigadeiro FarÍL"ma

Ford se antecipa e já
vende carro para táxi ^
com isenção de impostos

Corcel II
Del Rey

Standard
4 portas

Antes da
isenção

Atuai

Desconto

1.414.509.00 843.041.00 40,4%
1.993.351.00 1.182.731.00 40,7Jí,

Telefone sobe acima de 19,2%
Brasília — Na próxima semana, a Secretaria
Especial de Abastecimento e Preços (SEAP) homòlogará os novos preços das tarifas telefônicas com
um aumento superior a 19,2%, informou o presjdente da Telebrás, General José Antônio de Alencastro e Silva. Inicialmente, disse ele, os aumentais
deveriam ser de
previstos para julho e outubro"mas,
com o recrú19,2% e 10% respectivamente,
descimento das taxas inflacionàrias, esses perceptuais serão revistos". Lembrou que o reajúsÇe
acumulado das tarifas telefônicas no ano passado
'em
foi de 89,7% e que em 1982 o total deve ficar
80%, abaixo da inflação estimada.

Preço de boi gordo sobe 1
São Paulo — Após registrar leve queda nas
cotações — provocada pelas declarações do Mihistro Delfim Neto segundo o qual o mercado a terrrjo
em sentido altista — os
de boi gordo manobrava"refletindo
uma tendência
a
subir,
voltaram
preços
e não apenas um desejo", segundo o presidente do
Sistema Nacional de Compensação e Liquidação
da Bolsa de Mercadorias, Marcos Sousa Barros. Qs
preços fecharam ontem com cotações de Cr$ 3 niil
700 a arroba para entrega em agosto e Cr$ 4 mil 700
para outubro, próximo. O mercado a termo de boi
gordo continua apresentando uma perspectiva aitista, fato interpretado por Sousa Barros como
"reflexo
positivo para um mercado desconcentrado e amplamente pulverizado".
1

J

BC controlará crédito rural»
Brasília — O Banco Central decidiu ontern
punir os bancos que deixam de aplicar os reciujsps
obrigatórios no crédito rural, depositando-os! no
Funagri — Fundo Nacional para a Agricultura. Çs
depósitos nesse fundo passarão a ser computados
no cálculo de limite de expansão dos empréstimos
dos bancos com recursos internos, fixado em 50%
para as médias e grandes instituições que operam
em câmbio. Alguns bancos vinham utilizandrxo
expediente do depósito no Funagri, onde os reeursos são remunerados a 10% e o Banco Central òs
repassa a outras instituições financeiras que qüeiram aplicar na área rural além dõ mínimo obrigatório.
!
.1'

Café vai resistir a pragas

{¦t

São Paulo — A obtenção de novas variedades,
mais resistentes, de café e tomate, através <Ja
engenharia genética, foi anunciada, ontem, pelo
diretor do Instituto Agronômico de Campinas,
Dirceu Ciamarello. A variação celular do café tem
por objetivo torná-lo imune à ferrugem. No caso do
tomate, os geneticistas do IAC estão cruzando
variedades selvagens com o comercial Ângela. J
O agrônomo explicou que a engenharia genéfica, usada na agricultura, possibilita maior rapidez
na obtenção de novas variedades resistentes,a
doenças, evitando os tradicionais e demoradps
cruzamentos de plantas.
• i

Ajuda ao Proálcool tem norma
Brasília — Os Ministros da Fazenda e da
Indústria e do Comércio, Ernane Galvèas e Camilo
Pena, em portaria conjunta, divulgada ontem, definiram as normas para a utilização dos financüamentos do BIRD (Banco Mundial) para os projetos
do Proálcool e liberaram as matérias-primas, jnpquinas, equipamentos, peças e acessórios necessários à montagem das destilarias do imposto de
importação e do IPI — Imposto sobre Produtos
Industrializados. De acordo com o ato intermihisterial, a isenção desses impostos somente ocorrerá
quando o financiamento do Banco Mundial tiver
um prazo de pagamento igual ou superior a 15 anos
e o fornecimento das máquinas, equipamentos,
peças e acessórios sejam realizados através de
concorrência pública internacional. J í

Rondônia apoia garimpo do ouro
Porto Velho — Um programa de apoio ao
*à
garimpo de ouro no rio Madeira, com vistas
formação de pequenas empresas mineradoras,
bem como uma melhor assistência técnica e ciehtífica são metas da recém-criada Companhia; de
Mineração de Rondônia. O anúncio foi feito pelo
presidente da empresa, geólogo Djalma Xavier de
Lacerda.
;
í
O geólogo Gaston Pereira Bascopé, da CPRM
(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais),
acha que terá condições de apoiar a Companhia de
Mineração de Rondônia nas pesquisas efetuadas
ao longo da faixa liberada pelo Ministério das
fronteira com.a
Minas e Energia (de Porto Velho à "Um
Bolívia) para o garimpo do ouro.
projeto, de
apoio, pelo seu alcance, terá todo o nosso estimalo", assinalou.
j jj

Coferraz quer operar de novo
Sâo Paulo — A diretoria da Siderúrgica Coferraz, de Santo André, paralisada desde março „e
concordatária, confirmou ontem que está mantendo entendimentos com a Interbrás para que esta
adquira — ao preço de 10 milhões de dólares {1
bilhão 700 milhões de cruzeiros) — cerca de 60 mil
toneladas de aço para que a fábrica volte a funcionar. Esta quantia seria utilizada imediatamente no
pagamento dos salários dos 1 mil 600 operários, ria
quitação dos débitos com fornecedores e na reattvaçáo operacional da fábrica. A empresa, com um
passivo de CrS 11 bilhões, está negociando uma
participação acionária de 8% com seus empregados e com os fornecedores de sucata.
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Fábrica e Administração:
Rua Friedrich von Voith, 825— Bairro Jaraguá
CEP 05092 - Caixa Postal 30.216 - PABX 261-6111
São Paulo - Capital - End. Telegr. "VOITHMAC
Telex 011-23291 e 011-25607 - VOIT - BR.

VOITH S.A.
Máquinas e Equipamentos
Inscr. no Cadastro Geral de Contribuintes
no Minist. da Fazenda N" 61.243.119/0001-80

demonstrações financeiras relativas ao período findo em 31 de março de 1982, acompanhada de parecer do BINDER DIJKER OTTE & CIA S/C
AfenS^aís^^ceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V. Sas. as
março
de
1982.
a
31
de
outubro
de
1981
1?
de
TORES INDEPENDENTES abrangendo as operações da sociedade no periodo de
Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários.^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^
HELMUT PAUL HIRSCHFELDER
CHRISTIAN MOTH NIELSEN
JOACHIM FRIESE
HEINZ GÜNTHER MOCZYNSKI
Diretor
Diretor
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente
_^
Técnico e Industrial
Comercial e Financeiro
COMPARADO COM O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 1981
(expresso em mi lhares de cruzeiros)
PASSIVO
ATIVO
CIRCULANTE
30.09.81
31.03.82
CIRCULANTE
Fornecedores Nacionais
433.782
1.094.644
Disponibilidades
Fornecedores Estrangeiros
1.145.506 2.718.480
Contas a Receber no Exterior
Contas a Pagar
3.930.597 3.414.545
Contas a Receber no Pais
Salários e Encargos Sociais a Pagar
(9.624)
(4.269)
Valores Descontados
Imposto a Pagar
.(129.700) (136.800)
Provisão p/ Devedores Duvidosos
Adiantamentos de Clientes
743.923
98.652
Depósito a Prazo Fixo
Financiamento à Produção de Exportação .
Incentivos Fiscais e IPI a Receber s/ Vendas
Empréstimos e Financiamentos
496.480
341.962
Equip. I Exportação
Dividendos Propostos
Estoques
Provisões
3.898.239 2.831.864
Produtos Semi-Acabados e em Elaboração
Matérias-Primas, Ferramentas e Materiais
563.634
670.582
Diversos
EXIGlVEL A LONGO PRAZO
71.286
19.619
Importações em Andamento
Empréstimos e Financiamentos
Valores e Direitos
Provisões
95.035
99.623
Adiantamentos a Empregados
153.284
244.315
Adiantamentos a Fornecedores e para Despesas ..
PATRIMÔNIO LIQUIDO
41.941
46.247
Saldo Credor de Impostos
Capital Social
45.776
97.372
Depósitos p/ Investimentos
Reservas de Capital
130
114
Depósitos Compulsórios p/ Viagens
Reservas de Reavaliações ....
47.444
44.394
Despesas do Próximo Exercício
Reservas de Lucros
12.397.686 10.711.391
Lucros Acumulados
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Ações Próprias em Tesouraria.
e
à
Eletrobrás
Empréstimos Compulsórios
99.806
150.259
Obrigações Governamentais
15.918
15.702
Créditos c/ Controladora, Coligadas e Diretores
4.623
Titulos a Receber
750
240
Depósitos Judiciais
121.097
166.201

COMPARADO COM O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 1981
(expresso em milhares de cruzeiros)

380.164
526.435
2.407.045
9.527.686

3jy>9.81
427,756
295.843
745.496
216.070
129.758
2.657.632
2.286.156
135.418
478.720
2.367,029
9.739.878

72.568
1.312.491
1.385.059

271.050
229.301
500.351

2.562.000
1.097.728
2.836.396
333.504
2.106.186
(461)
8.935.353

1.408.000
1.228.312
2.074.758
186.371
868.034
(337)
5.765.138

3I.03JJ2
851.321
205.009
345.938
331.063
429.723
4.050.988

RECEITA BRUTA OPERACIONAL
Deduções
Imposto Faturado (IPI)
Impostos Incidentes s/ Vendas (ICM, ISS e PIS)
Abatimentos e Devoluções .. .¦

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E
APLICAÇÕES DE RECURSOS

ACRÉSCIMO OU DIMINUIÇÃO DO CAPITAL
DE GIRO LIQUIDO
Variação dos Componentes do Capital Circulante:
Ativo
Passivo
Capital Giro Liquido

3.481.275
(409.736)
(63.875)
26.201
(403.777)
2.630.088

2.960.911
(439.856)
(65.246)
24.452
(490.331)
1.98ÍI.930

(61.049)
(183.813)
(124.290)
107.042
354

(97.197)
143.236
(155.832)
124.958
(552)

RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA
2.368.332
2.004.543
(794.000) (516.000)
Provisão p/Imposto de Renda
1.574.332 1.488.543
RESULTADO LIQUIDO
CrS 0,76 CrS 1,21
Resultado liquido por ação

PERÍODO DE 1 ° DE OUTUBRO DE 1981 A 31 DE MARÇO DE 1982
COMPARADO COM O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 1981
(expresso em milhares de cruzeiros)

31.03.82 30.09.81

APLICAÇÕES
Aquisição de Direitos do Ativo Permanente:
Investimentos
Imobilizado...
Diferido
••
Aumento do Realizável a Longo Prazo
Dividendos
• Ajuste de Exercício Anterior

LUCRO BRUTO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

(expresso em milhares de cruzeiros)
ORIGENS
Resultado liquido do Exercício
Depreciações
Amaortização do Diferido
Valor Liquido das Reduções do Ativo
Permanente
Correção Monetária das Demonstrações
Financeiras
Aumento do Exigivel a Longo Prazo
Depósitos para Incentivos Fiscais
Dividendos recebidos

(97.320) (210.021
(218.998) (341.335)
(169.916) (89.145)
9.720.406 11.305.593
(6.239.131) (8.344.682)

RESULTADO OPERACIONAL
Resultados não Operacionais
Variações Monetárias s/ Financiamentos do Ativo
Permanente
Correção Monetária do Balanço
Outras Variações Monetárias Passivas
Outras Variações Monetárias Ativas
Resultado da Baixa de Bens do Ativo
Permanente

19.848.098 16.005.367

TOTAL DO PASSIVO

31.03.82 30.09_._B1
(Semestral) (Anual)
10.206.640 11.946.094

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
Custo dos Prods. e Serviços Vendidos

Despesas Operacionais
,
Despesas de Vendas
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Despesas Gerais e Administrativas

ATIVO PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido

139.304
190.442
7.078.154 5.018.787
14.788
15.615
7.284.211
5.172.879
19.848.098 16.005.367
TOTAL DO ATIVO

AUDI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEMESTRAL
FINDO EM 31 DE MARÇO DE 1982

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 1982 (SEMESTRAL)

(MCRS)

?
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1.574.332 1.488.543
285.310 353.120
9.714 46.293
(354)

552

183.813 (143.236!
884.708 108.265
51.546 47.515
25
2,989.069 1.901.077

477.893
4.809
45.104
526.435
36.341
1,090.582

21.114
268.428
21.458
63.420
689.905
812
1.065.137

1.898.487

835.940

VARIAÇÕES
30.09.81 30.09.80
31.03.82
12.397.686 10.711.391 6.437.179 1.686.295 4.274.212
9.527.686 9.739.878 6.301.606 (212.192) 3.438.272
971.513 135.573 1.898.487 835.940
2.870.000

CAPITAL~T RES. DE CASOCIAL PITAL

DISCRIMINAÇÃO

[

LUCROS
RES. DE
RESERVAS 1
| AÇÕES PRO- 1 PATRIMÔNIO
PRIASEM LIQUIDO
ACUMULADOS
LUCROS
DE REAVALIAÇOES
TESOURARIA

2.697.556
79.828 (185)
61.482
1.139.927
860.000 556.504
SALDO EM 30JJ9.80 ... .Z
..
.
de
Capital
548.000 (548.000)
Aumento de Capital c/Reservas
41??Sm
,f!,
Reversão dos Dividendos Propostos
,
(412.790)
(4i,!./hu)
Dividendos Distribuídos em Dezembro/80....
Dividendos Distribuídos em Junho/81
(211.195)
^\l'W
Decorrentes do.Balanço Semestral
25
47.515
Invest. p/Incentivos Fiscais
47^540
.
Imposto de Renda Provisionado a Menor
-„„!,
, ..-_,
,J :
2.222.216
64.807 (152)
50.437
934.831
1.172.293
Correção Monetária em 30.09.81
'
?^43
1488.543
'lZResultado Liquido
74.427
74.427
Constituição de Reservas
(478-720>
(478720>
Dividendos Propostos
1.408.000 1.228.312 2.074.758 186.371 868.034 (337) 5.765.138
SALDO EM 30.09.81
1.154.000 (1.154.000)
Aumento de Capital c/Reservas de Capital ...
51.596
.
Invest. p/Incentivos Fiscais
„,.,..,.
.«,??.
Wb.jiii
Z„,„™
Imposto de Renda Provisionado a Menor
.0.
305.312 (124)
68417
761.638
971.820
SSo Monetária em 31.03.82
¦
15'"32
'
Resultado Liquido
íü-nb
.
Constituição de Reservas
,í«í«
,wsm
(52M35)
(52M35)
Dividendos Propostos
2.106.186 (461) 8.935.353
2 836.396
333.504
2 562 000 1.097.728
-.
SALDO EM 31.03.82
Antônio Sadanobu Tomisawa
"Téc.
Cont. CRC/SP 76.018

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE MARÇO DE 1982

1 -

Para imposto de renda
Foi constituída à razão de 35% incidentes sobre o lucro real, incluindo as
parcelas relativas aos investimentos por incentivos fiscais.

SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS
a) Apresentação das contas
As demonstrações financeiras loram elaboradas de acordo com as disposilegais
ções da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404 de 15/12/1976) e alos
posteriores.

Para férias e encargos sociais
Determinada com base na remuneração mensal dos funcionários e no numero de dias a que tem direito na época do balanço, inclusive os encargos sociais incidentes.

b) Efeitos inllacionários
Foram reconhecidos mediante:
Correção monetária das contas do ativo permanente e do patrimônio
liquido com base na variação do valor nominal das ORTNs.
Atualização dos valores em moeda estrangeira pela laxa de câmbio no encerramento do exercício social.
Atualização de ativos realizáveis e passivos exigiveis com cláusula de
correção monetária baseada na variação das ORTNs.
2-

ATIVO PERMANENTE

d) Estoques
Os produtos semi-acabados e em elaboração estão avaliados ao custo industrial standard, que nâo inclui as despesas de vendas, gerais e de administração. Nos produtos em elaboração superior a um ano loram reconhecidos os
resultados previstos nos preços predeterminados de acordo com as normas
da legislação pertinente. As matérias-primas e os materiais estão avaliados
ao custo médio de aauisição. geralmente inlenores aos de realização ou re-

Imobilizado
CUSTO
COR.
Terrenos
31.343
1.969.918
Edifícios e Construções
Máq. Equip. Insti. Indv e Ferrams
8.896.944
MóveiseUtens
239364
Veículos
106 365
Imobilizaçào em Andamento.. 351 357
11.595 291

posição.
e) Ativo permanente
Está demonstrado ao custo de aquisição corrigido monetariamente. menos
as depreciações acumuladas igualmente corrigidas, calculadas pelo método
linear com base nas taxas normais admitidas pela legislação, e aceleradas
em razão de benefícios concedidos segundo proietos de expansão de capacidade de produção aprovados pelo C.D.I., em percentuais de ate 45% a.a.
i -

30.09.81
39614
3.552
96.138
139.304

30.09.81
31.03.82
DEPREC.
LIQUIDO
ACUMUL. LIQUIDO
-o- 31.343 22.926
342.095 1.627.823 1.179.978
3 971.858 4.925.086
142.119 97.245
61.065 45.300
-o- 351.357
4 517.137

7.078.154

31.03.82
LONGO
CURTO
PRAZO
PRAZO
-o2.551
72.568
377.613
72.568
380.164

"CURTO30.09.81
LONGO
PRAZO
PRAZO
-o5.599
129.819
' 271.050
"135.418
271.050

Os prazos de resgate dos financiamentos estrangeiros estendem-se até setembro de 1988. e os nacionais até junho de 1982.
Parte desses exigiveis encontram-se garantidos mediante: avais prestados por
bancos brasileiros de primeira ordem em cerca de MCRS: 34.943 e garantia dduciána de bens do imobilizado em MCRS: 2.551.
5-

Investimentos
31.03.82
54.156
Em empresa controlada (nào relevante)
4.856
Em outras empresas
131.430
Decorrentes de Incentivos Fiscais
190.442

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

No pais
No exterior.

Outras
Essas provisões foram constituídas para abranger Iodas as obrigações
existentes e calculáveis na data do balanço, em atendimento ao regime
de competência.

c) Reconhecimento das receitas e custos
Em geral as receitas são realizadas mediante contratos aue estabelecem prazos variados para a entrega dos materiais, vencimento dos valores e prevêem
reaiustes de preço segundo fórmula contratual, baseados em índices oficiais, para compensar os efeitos inflacionários sobre os custos.

f) Provisões
— Para devedores duvidosos
Foi constituída dentro do limite admitido pela legislação fiscal sendo considerada suficiente para cobertura de eventuais perdas.

4-

PROVISÕES

Imposto de Renda
Assist. Téc
Ferias
13= Salário
Obrig. Sociais —
Diveisas

30.09.81
31.03.82
CURTO LONGO CURTO LONGO
PRAZO PRAZO PRAZO PRAZO
•
-o839:854 -o- 550.739
-o- 297.304 -o- 220.056
556.260 -o- 395 900 -o123..124 -o- 241.495 -o101.170 10.105 112.600 9.245
786.637 1005.082 1.066.295
-o2.407.045 1.312.491 2.367.029 "lãjÕT

6-

DIVIDENDOS
De acordo com os estatutos sociais os acionistas têm direito de receber dividendos calculados sobre a percentagem do capital social. Desta lorma. a diretoria
declarou dividendos com base no balanço semestral em montante de MCRS:
526 435.

7_

CAPITAL SOCIAL
O capital é composto de 2.562.000 000.00 ações ordinárias nominativas com o valor nominal de CrS. 1.00 cada.

8-

AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Representa aiuste efetuado a menor na provisão para imposto de renda.

3.651.498
71.568
27.222
65.595
5.018.787

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES MCRS: 4.050.988
Os adiantamentos recebidos de clientes sào decorrentes de cláusulas contra
tuais e aplicados contra os créditos a receber à medida gue os faturamentos se
realizem.

São Paulo. 09 de Junho de 1982.
AOS
Acionistas e Diretores de
VOITH S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Sao Paulo — SP
março de
Examinamos os balanços patrimoniais da VOITH S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, levantados em 31 de
mu1982 (Semestral) e do exercício de 30 de setembro de 1981, e as respectivas demonstrações dos resultados, das
tações do patrimônio liquido e das origens e aplicações de recursos, relativas ao período de 1" de outubro de 1981 a
BINDER DIJKER OTTE & CIA S/C
Auditores Independentes
CRC/SPn0 11.723

31 de março de 1982. comparado com o exercício findo em 30 de setembro de 1981. Nossos exames foram efetuados
de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e consequentemente incluíram as provas nos registros
contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente a posição financeira
da VOITH S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31 de março de 1982 (Semestral) e do exercício findo em 30 de selembro de 1981. os resultados das operações, das mutações do patrimônio liquido e as origens e aplicações de recursos correspondentes ao periodo de 1? de outubro de 1981 a 31 de março de 1982 e do exercício de 30 de setembro
de 1981, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade.

ALCINDO ALAMINO
Contador
CRC/SP n? 38031

ESMIR DE OLIVEIRA
Contador
CRC/SP n? 109628
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JORNAL DO BRASIL

São Paulo — José Carlos Brasil

Projeto vai
regulamentar
TV por cabo

São Paulo — A regulamentação
para a instalação de emissoras de
TV por cabo no Brasil deve sair do
Ministério das Comunicações, dentro de dois meses, na direção do
Palácio do Planalto. Depois de passar pelo Planalto, o projeto será
discutido no Congresso e o Governo espera a sua implementação até
o próximo ano.
A notícia foi dada ontem pelo
secretário-geral do Ministério das
Comunicações, Rômulo Vilar Purtado, depois de abrir o Seminário
sobre Videotexto promovido ontem
e hoje pela Telecomunicações de
Sâo Paulo — Telesp, no centro
cultural do Hospital das Clínicas.
Rômulo Furtado acredita mais no
êxito do videotexto como meio de
comunicação de massa do que na
TV por cabo.
-A TV por cabo poderá ter
mais êxito quando a fibra óptica
puder chegar praticamente às casas dos habitantes das maiores cidades brasileiras. Ainda assim, será
sempre uma opção mais elitista,
enquanto
o videotexto tem tudo
"pegar"
imediatamente — dispara
se Rômulo Vilar Furtado.
Segundo o secretário-geral do
Ministério das Comunicações, a
vantagem principal do videotexto é
que ele complementa, sem eliminar, o uso dos demais meios de
comunicação de massa, como o rádio, o jornal e a televisão, e abre,
também, outras frentes de trabalho, criando novas oportunidades
aos especialistas na área de comunicaçâo, representando o primeiro
passo para a ambientação à sociedade de informação prevista por ele
para o futuro próximo.

Seminário discute o videotexto
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"Quando assinei o contrato com a Telesp (Telecomunicações de São Paulo) entrando no projeto do videotexto, tive a
sensação de que o JORNAL DO BRASIL
estava ponde um pé no futuro. Não sabemos ainda que futuro é esse e cabe a esse
Seminário justamente discuti-lo."
Com essas palavras, o diretor do JORNAL DO BRASIL, José Antônio do Nascimento Brito apresentou ontem o primeiro
conferencista do Seminário sobre Videotexto promovido pela Telecomunicações
de Sâo Paulo, no auditório do centro
cultural do Hospital das Clinicas. O Seminário acaba hoje, à tarde.

Segmentação

José Antônio do Nascimento Brito (D) apresentou Geraldo Haslam, diretor da
Shoutham, do Canadá, no Seminário sobre Videotexto, em São Paulo

Como funciona

o novo sistema
ca, Espanha, Estados Unidos,
Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Japão, Noruega,
Suécia e Suíça. O primeiro sistema a ser instalado no Brasil será
o da Telesp, de São Paulo, cuja
fase experimental, a ser iniciada
em agosto, durará dois anos. Assim, só em meados de 1984, os
paulistanos poderão comprar
normalmente no comércio os
adaptadores necessários e assinar, na telefônica, o uso desse
serviço.

sumidor paga apenas os impuisos da ligação telefônica à companhia de telefone. Os que usam
o sistema para fazer reservas em
hotéis, controlar suas contas
bancárias ou saber as notícias
que serão publicadas nor jornais
e revistas do país pagarão outras
taxas, mas sempre na conta telefónica.
O sistema já funciona na Alemanha Ocidental, Austflia, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamar-

Videotexto é um sistema em
que telefone e televisor se acopiam e são conectados a uma
central de computação para fornecimento de informações por
escrito (texto) dadas diretamente no vídeo do televisor.
O telefone e o televisor são
acoplados por um adaptador
que pode ser usado por qualquer
assinante de uma companhia telefónica. Para ter informações
básicas e acesso ao índice, o con-

— O interesse do JB pelo videotexto se
deve basicamente a duas características
bastante interessantes desse novo meio de
comunicação. A primeira é a possibilidade
de uma segmentação maior no mercado na
transmissão de informações ao consumidor. A segunda é o fato indiscutível de que
o videotexto deve facilitar a vida de todos
nós no dia-a-dia — disse Nascimento Brito.
O JORNAL DO BRASIL é uma das 30
empresas que já assinaram contrato com a
Telesp para fornecer informações ao sistema de videotexto da companhia, cuja fase
experimental de dois anos — tempo em
que funcionarão 1 mil 500 aparelhos em
São Paulo — deverá ser iniciada em agosto
próximo. Além de empresas jornalísticas,
há casas comerciais, editoras, livrarias, hotéis, faculdades e principalmente bancos.
Segundo César Ricardo Ceva, gerente
do Projeto Videotexto da Telesp, que fez
uma palestra ontem à tarde, até o fim do
ano serão instalados 1 mil 500 terminais de
videotexto em São Paulo, 1 mil em residèncias e 500 em escritórios. Os residenciais
podem ser acoplados em televisores comuns, os de escritórios a terminais de
vídeo compráveis no mercado a um preço
mais baixo do que os televisores.
O funcionário da Telesp informou que
a companhia está abrindo uma concorrência para selecionar quatro indústrias nacionais capazes de produzir os terminais

para escritórios e também os aparelhos
que farão a conexão entre o telefone e o
televisor para o sistema funcionar. Mas-'
informou que qualquer companhia pode" **¦'
tomar a iniciativa de fabricar os equipa^'-**>
mentos que poderão ser usados normal-*íw;^
mente, desde que homologados pelsr^í"-'
Telesp.
•--•
Para a instalação inicial do sistema;"a"-*"'1
Telesp importou equipamentos da empre^ ¦
sa francesa Matra. Mas a Telesp e a SEI/ ¦¦¦
representada ontem pelo seu secretário dé "!or«
informática, Joubert Brizlda, que apresen- 'SV,
tou a palestra de Ricardo Ceva, garantem"
que dão todo o apoio à indústria nacional.;
Os participantes do Seminário dá
Telesp tiveram ontem uma visão muito_
variada do videotexto. O primeiro confe-í ¦)trí>
rencista, Gerald Haslam, diretor da Shou-;
tham, de Toronto, Canadá, falou do pano-"
rama internacional. A partir da experièn-'-'
cia de outros países, o Sr Haslam alertou
que os brasileiros que participam da indús-' ¦
tria do videotexto devem ser participantes
ativos e não meros espectadores no processo de regulamentação do meio.
O presidente do banco alemão Verbraucherbank, de Hamburgo, falou sobre
sua bem-sucedida experiência de transportar o banco para dentro da casa do cliente .
(homebanking), usando um terminal de
videotexto. Outro alemão, Siegfried Rè-° Í9V
genberg, gerente de informática da grande,
empresa comercial Quelle, de Nuremberg," 13i
mostrou como funciona o teleshopping
(compras por meio do videotexto).
íúêvyii
A Thomas Cook, uma grande empresai ,03
inglesa de turismo, representada por seu;^
diretor de planejamento e pesquisa, David; oc
Adams, utiliza o videotexto para òferecãç/jiiflí
aos seus clientes o universo de reserva de l«S:
, sjmsí
hotéis e de vôos.
O diretor-gerente da divisão de siste-*"-^mas eletrônicos de informações da Editora:tri»v
Abril, Luis Alberto Pereira das Neves EtaííafcteS
co, alertou que o êxito do videotexto rio-''**:
Brasil dependerá da competência da soifc{
dagem dos hábitos e necessidades do con.,.,,-,,,
sumidor, a ser feita na fase experimental^, rja

SA. INDUSTRIAS VOTORANTIM
EEMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS
Mensagem da Diretoria
As medidas governamentais adotadas em fins de 1980 permitiram antever 1981
como um ano de enormes dificuldades para a indústria brasileira. Efetivamente,
tornara-se impossível adiar a reformulação de um desgastado modelo econômico, que, além de sua fragilidade diante das adversidades internas, se revelara
inoperante diante daquelas de ordem externa, especialmente a elevação do
preço do,petróleo e o violento aumento das taxas de juros.
Essa reformulação encontrou um setor Industrial tolhido para suportá-la a
contento, impossibilitado de atuar na manipulação de variáveis básicas para o
seu devido redimensionamento, destacando-se dentre elas a política SBlarial e a
de preços, sob absoluta tutela governamental. Além desse árduo cerceamento,
o setor industrial teve que recorrer a um sistema financeiro hermético a
quaisquer propostas de atuação em termos da capital de risco, embora
discricionariamente favorecido pela liberação das taxas de juros.
A tradicional política VOTORANTIM de baixo nivel de endividamento e sistemétíco reinvestimento de lucros possibilitou que as diversas empresas, no seu todo,
suportassem de forma plenamente satisfatória essa nova realidade conjuntural.
Devidamente ajustados, prosseguiram os planos de expansão e de modernizaçáo de equipamentos em diversos setores, especialmente no clmenteiro e no de

alumínio. Foram consideráveis, igualmente, os investimentos em prospecção e
na aquisição de jazidas, objetivando garantir o fornecimento de matérias-primas
fundamentais aos diversos setores de transformação
A diminuição do consumo de óleo combustível, em sua gradativa substituição
na área de energia elétrica
por carvão mineral, e os investimentos efetuados
todas
continuaram a nortear o nosso programa energético. Nesse sentido,
nossas unidades do setor cimenteiro já superaram os índices de substituição
1979:^
fixados no protocolo celebrado com o Governo, em setembro de
— confirmou a
—
não-ferrosos
dos
notadamente
O aumento das exportações
existência de um grande potencial praticamente desacreditado. .
; Após uma fase de testes, em 1981 foi oficialmente inaugurada a fábrica da
'¦
Companhia Niquel Tocantins, tornando-se o níquel o terceiro metal não-ferroso
produzido pela VOTORANTIM.
Essas considerações explicam por que os resultados do exercício registraram
um aumento no número de empresas, fábricas e unidades da rede distribuidora.
Explicam, igualmente, por que o crescimento percentual do lucro liquido nào
acompanhou o do faturamento, uma vez que esse teve como contrapartida
aumentos de custos que nos foram praticamente impostos e, portanto, além dos
•
níveis normais de controle
,••¦
:::,¦<;

...
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Finalmente —
mos enfrentar
das indústrias
que em 1980

Principais

Em síntese, essa é essencialmente uma mensagem de confiança, com a
convicção quase que plena de que o pior já passou. Náo significa, entretanto,
que teremos pela frente novos períodos de verdadeira euforia. Além de ficar na
expectativa de que os mencionados fatores adversos de origem externa não se'
tornem fatais para o novo equilíbrio ora atingido, reiteramos nossa opinião de
que ainda teremos pela frente períodos delicados e decisivos para á consolidação de nossB economia.
Concluímos, agradecendo a todos os nossos funcionários e colaboradores, cujo
trabalho tem sido decisivo para o crescimento e consolidação da VOTORANTIM.

JOSÉ ERMIRIO OE MORAES FILHO
ANTÔNIO ERMÍRIO DE MORAES
ERMÍRIO PEREIRA DE MORAES
CLÓVIS SCRIPILUTI

Diretor Presidente
Diretor Superintendente
Diretor
Diretor

••
.

PP

Empresas:
S.A. INDUSTRIAS VOTORANTiM
AGRO INDUSTRIAL DE SERGIPE LTDA
CERÂMICA BICOPEBA LTDA.
CERÂMICA DE GUARULHOS S<A
CIMENTO IRAJA S/A
CIMENTO ITAÚ DE CORUMBÁ S/A
CIMENTO ITAÚ DO PARANÁ S/A
CIMENTO TOCANTINS S/A
CIA. AGRO INDUSTRIAL IGARASSÚ
CIA. AGRO PECUÁRIA SANTA HELENA
CIA. BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CIA. CATARINENSE DE CIMENTO PORTLAND
CIA. CEARENSE DE CIMENTO PORTLAND
CIA C. ALCOOLQUÍMICA DE PERNAMBUCO
CIA ÜE CIMENTO PORTLAND GAÚCHO
CIA. CIMENTO PORTLAND ITAÚ
CIA. DE CIMENTO PORTLAND POTY
CIA. DE CIMENTO PORTLAND RIO BRANCO
CIA. CIMENTO PORTLAND DE SERGIPE
CIA. DE CIMENTO SALVADOR
"SANTA CRUZ"
CIA. LUZ E FORÇA
CIA. MINEIRA DE METAIS

Diretores
das Empresas:
DIRETOR PRESIDENTE:
JOSÉ ERMRIO DE MORAES FILHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE:
ANTÔNIO ERMRIO DE MORAES

:mMmpí;
'¦•
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ERMIRÍO PEREIRA DE MORAES
ClOVIS'SCRIPILUTI

ADEMAR MARRA
AÍRTON MARGUTI
ALAYR RIBOLDI
ALCIR CASTANHO SAVIO
ANTÔNIO BENJAMIM DOS SANTOS
ANTÔNIO DE CASTRO FIGUEIROA
SOC BANDEIRANTES DE TERR. E CONSTR. LTDA ANTÔNIO ERMlRIO DE.MORAES FILHO
ANTÔNIO WUO
SOC MINERADORA PONTA: DA SERRA LTDA
ARIVALDO MAURO PINTO
SOC DE REFLORESTAMENTO RIO ESCURO LTDA. ARNALDO CORRÊA LIMA
TECIDOS VOTEX LTDA.
ARNALDO VON GLEHN
ARTHUR PUCCIARIELLO
USINA SAO JOSÉ S/A

NITROFLUOR S/A..
PRONOR LTDA.
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S/A
SIDERÚRGICA SANTO AMARO LTDA.
SOC AGRÍCOLA SANTA HELENA LTDA.

^
¦¦:¦-':¦:.:
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CIA. NÍQUEL TOCANTINS
CIA. NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
CIA. DE PAPEL E PAPELÃO PEDRAS BRANCAS
CIA. UZlNA TIUMA
CIA, VOTORAN DE ARMAZÉNS GERAIS
FAZENDA NOVA GRANJA LTDA.
HEJOASSÚ ADMINISTRAÇÃO LTDA.
IND. E COM. DE CAL E TINTAS S/A
IND. S-.COM. METALÚRGICA.ATLAS S/A .
INDS, BRÁS, DE.ART REFRATÁRIOS S/A- IBAR
MANTIQUEIRA AGRO .FLORESTAL LTDA.
MARAIÁL IMÓVEIS E:COMÉRCIO LTDA
MICAL - MINÉRIOS CATARINENSES LTDA.
MIM. IND. E COM. DE ÍO CALCAREO LTDA.
MINERAÇÃO PERNAMBUCANA LTDA.
MINERAÇÃO. SANTA CATARINA LTDA
MINERAÇÃO SUL'BRASILEIRA LTDA.

¦BENTO EDUARDO PIRES RIBEIRO
CARLOS ALBERTO SILVEIRA^ BELLO
¦CARLOS ERMIRIO DE MORAES
CARLOS ROBERTO VALENTE CRUZ
:
CASTORINO AUGUSTO RODRIGUES
CID DE CARVALHO CRUZ
CID VITOR PARIGOTDE SOUSA
DARIO DE ALMEIDA MAGALHÃES
DARIO RODRIGO BUSCHLE
'
DELCIO NOGUEIRA DOS SANTOS
DIVINO CEZAR PINHEIRO
EDGAR MARINO
EDUARDO CAVALCANTI DE O. MACIEL
EDUARD DE MORAES TEIXEIRA
ELIEL MENEZES LEAL FILHO
ELIO FERNANDEZ GONZALEZ
ERNESTO MURO TEIXEIRA
EUZEBIO MUNOZ SHOEEN
FÁBIO RAVÁGUA
FETIMENDES ALVES CAMBUIM
FlAViANO VALERIO
FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NETO
FRANCISCO A. B. DE ALBUQUERQUE
.FRANCISCO ALVES DOS REIS,
FREDERICO DE VASCONCELOS UMA
GERALDO Dl LENNA SPERANDIO
GUIDO MORTARA
HAMILTON NOGUEIRA
HENRIQUE GUESHIO SATO

HENRIQUE SILVEIRA
HENRY PETER ALFRED CARLSEN'
IBRAHIM ÀB8ÜD V '
IDRO ANTÔNIO PRADO
JAIR MAZIERO
JOÃO BAPTISTA PROVAZI
JOÃO CHRISTOVAM MARQUES LOBO
JOAQUIM GERALDO CRETELLA
JORGE EDUARDO TEIXEIRA
JORGE LIMA FILHO
JOSÉ BIZARRO FERREIRA MENDES
JOSÉ 80RBOLLA
JOSÉ BOROWSKI
'JOSÉ
ERMÍRIO DE MORAES NETO
JOSÉ MARIA RANGEL DA SILVA
JOSÉ DE MORAES PINTO DUARTE
JOSÉ NETTO DO PRADO
JOSÉ ROBERTO ERMÍRIO DE MORAES
KAZUO TODA
LÁZARO ROQUE GALIMBERTE
LEONEL RAIMONDI
LOURENÇO NOGUEIRA DE MENEZES
LUIZ JOSÉ FABIANI
LUiZ DE OLIVEIRA COSTA
LUIZ VILAR DE CARVALHO
MARCELO ANTÔNIO DE AGUIAR
MÁRCIO VELLOSO FERREIRA
MARCUS O. DE CAMARGO ARRUDA
MARIO CARUS BICA
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MARIO fLORIANO ZENDRON
¦MÁRIO LEITE MARINO
'DAMACENO
MARfO GOMES
MARÍO ROSÁRIO BOTTESI
: MATHIAS GIANOLLA
MIGUEL DE CARVALHO DIAS
NELSON TEIXEIRA
NILDO MÁXIMO BENEDETTI
NYLTON FERNANDO VILELA VIEIRA
ORLANDO DIAS
OSCAR PEREIRA MACHADO
OSÓRIO LUTIIS SILVEIRA MARTINS
OSWALDO BAPTISTA CAMPOS
PAULO OLMO KNACKFUSS
PAULO USSUHI
REGINALDO Q.C.DE ALBUQUERQUE
RENATO JOSÉ GIUSTI
RENATO MENOSSI
ROMEU ESTELITA C. PESSOA FILHO
RUBENS PETRI
RUY DE SOUZA MAIA
SERGlO SILVEIRA CLEMENTE
VALDMNO LEÃO DE CARVALHO
VICENTE GRASSI
VOLNEY NASCIMENTO RIBEIRO
WHALTER CAETANO BRESCIANE
YVON DE CASTRO GONÇALVES
ZOZE ROSADO

Condensação de Elementos Patrimoniais e de Resultados
P/:}PPP«PPP.

(Em milhares de cruzeiros)

1981/82
CIRCULANTE
3.815.615
Caixa e Bancos
912.745
Títulos vinculados ao mercado aberto
14.680.986
Duplicatasa receber de clientes
3.030.801
Titulose valores mobiliários
45.362
Depósitos e empréstimos compulsórios
6.081.841
Outros créditos
28.137.187
Estoques
657.642
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
r.
57.362.179
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
.,..:
2 672.065
Adiantamentos a fornecedores
3 491 136
Depósitos e empréstimos compulsórios
1.124.549
Depósitos para Incentivos fiscais
'.
5.593.832
Outros créditos e valores
Total do ativo realizável a longo prazo
12.881.582
PERMANENTE
Investimentos
3.519730
129.583.320
Imobilizado
Diferido
8.390.790
141.493 840
Total do ativo permanente

TOTAL GERAL DO ATIVO

211 737 601

¦'"¦L'V; 1981/82 1980781.

.1980/81
1.910.398

1.346.377
7.353.662
4.694.253
36.281
3.452.930
13.121 879
205.635
32.121.415

1.532.420
2.059.633
285277
1.966.656
5.845986
3.409.544
49.213.749
3.089.794
55.713 087

93 580 466

Demonstração dos Resultados
(Em milhares de cruzeiros)

PASSIVO

ATIVO

CIRCULANTE
7.796.468 vi 3.167.521
Instituições financeiras
Títulos a Pagar.........
5.141.442
888.527
Fornecedores
10.814.164
5.030.812
Salários e contribuições sociais a pagar ,. ,. ,2,475.657-..;• 1:182.012
Imposto de renda e incentivos fiscais a pagar..
7.799.153 5.539.939
Imposto a recolher
'.
6.911.554
4.072.700
7.045.990 3.944.346
Outras contas a pagar
23.825.857
Total do passivo circulante
47.9e4.428
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Instituições financeiras
12.289.330
7.257.044
..:
3.301.139
2.190.743
Outras contas a oagar
Total do exigível a longo prazo
15.590.4é9 9447.787
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS..:.....
...... 2.638.463 1.598.136

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

TOTAL GERAL DO PASSIVO

145.524.241

211 737.601

58 808 708

93.6S0.488

imiti

e é.essa a nossa maior satisfação — observamos que conseguicom sucesso o grande fantasma que rondou a quase totalidade
no período: o desemprego. O número de nossos funcionários,
registrou a cifra de 50.524, em 1981 aumentou para 52.304.

¦
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1981/82
RECEITA BRUTA
Vendas Brutas (excluídos IPI e IUM)
Serviços prestados

1980/81

138.002.280 72.216.675
7.150.715 2.850.750
145.152.995 75.067.425
(713.090) (324.893)
(21,452,460) (11.149.023)
122.987.445 63.593.509

Menos: devoluções e abatimentos
ICM, PIS e ISS
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS
SERVIÇOS PRESTADOS
(78.165.170) (37.194.500)
LUCRO BRUTO
DESPESAS COM VENDAS
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Despesas administrativas
Despesas financeiras líquidas
Impostos e taxas diversos
Depreciação (deduzidos S 7.904.767 em 81/82 —
S 3389 620 em80/81 apropriados no custo de produçào)
RESULTADO DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES
Equivalência patrimonial
Amortização de (ágio) e Deságio de investimentos...
Dividendos
LUCRO OPERACIONAL
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
CORREÇÃO MONETÁRIA
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA
LUCRO LÍQUIDO APÓS O IMPOSTO DE RENDA

44 822.275 26.399 009
(3 949.929) (2.130.224)
(9.009.773) (4 701.058)
(4.362.459) (554.972)
(237.705) (89.242)

(1.175.541) (441.168)
(1Á.785\478Í tÁltarUt.)
40.611 175.853
709.661 (176 087)
6.642 3.138
756914 2.904
23.843 782 18 485 249
173.121 347.012
(1.503.746) 123.604
25 513 157 18 955 865
(8.566.450) (7.022.680)
15,946.707 11 933.1 SS

HERSIO ANTÔNIO RANZANI
Contador - CRC.SP13.976
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PORTOS E NAVIOS

JORNAL DO BRASIL

Fischer, 74 anos, compra mais navios
/?/imuitliitt
Romualdo

.**.•*.

O armador Carl Fischer comemora seus 50 anos de atividades empresanais com novos investimentos:
participar da formação da Rondônia
Navegação Comércio e Representação SA — Ronasa, que atuará no
transporte fluvial na Amazônia; e
traça os planos para encomendar a
estaleiros nacionais 2 navios portacontaineres para a sua Empresa de
Navegação Aliança SA, ao preço de
80 milhões de dólares.
Mas aos 74 anos de idade Carl
Fiscfter é um homem preocupado
com a paz e os juros. Tanto as guerras quanto o alto custo do dinheiro
inibem as atividades econômicas a
que se dedicou com mais empenho, o
transporte marítimo e a exportação
de produtos agrícolas. Se fosse come— diz
çar novamente seus negócios
ele — colocaria mais dinheiro em
interior do Brasil. E
lavouras, no"Mas
eu sou um louco".
acrescenta:

Rubens Barbosa
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"j; Velhos e moços
Nascido em Bentheim, na AlemãFischer
nha, a 6 de julho de 1908, Carl
"imigrante
veio para o Brasil como
de terceira classe" e — gosta de contar — arranjou logo trabalho numa
olaria, em Santos, enquanto aguardava uma vaga no Banco Germânico. Deixou de ser bancário em São
Paulo para abrir seu próprio negócio,
no Rio, dedicado à exportação de
frutas, em Io de julho de 1932. Em
1971 ¦> nãturalizou-se brasileiro. Du' rante as comemorações de seus 50
reanos-de atividades empresariais
"Benemérito do
ceberá o título de
Estado do Rio de Janeiro", aprovado
pela Assembléia Legislativa.
Hoje dirige um conjunto de 30
empresas e o faturamento do seu
grupo, em 1981, foi da ordem de 600
milhões de dólares, cerca de Cr$ 100
bilhões em valores atualizados. Para
1982: náo arrisca previsões, apenas
uma
trabalha no sentido de evitar "Não
diminuição no faturamento.
sou profeta, meu filho; cavo a minha
vidinha. Há escassez de capital a
preços razoáveis para se desenvolver
os negócios. Não se pode tomar dinheiro nos grandes centros, nos ban-

Carl Fischer
cos, para investir no interior" — assinala.
Mas a conjuntura desfavorável
não abala sua fé no campo, na agricultura. "Aos jovens eu recomendo
fazer o que os norte-americanos fízeram há 100 anos atrás: ir para o
Oeste, desbravar terras que lá existem em abundância, em Rondônia.
Em nenhum lugar do mundo há tantas chances para os jovens com vontade de trabalhar como no interior
brasileiro".
Na agricultura o grupo investe
através da Fischer SA, que hoje
cultiva uns 13 mil alqueires, em Sáo
Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso
e Rondônia, plantando e exportando
laranja, cacau, borracha e madeira.
Na indústria, detêm a metade do
capital da Citrosuco Paulista, que
exporta aproximadamente 250 milhões de dólares de suco de laranja
por ano.

|SE. HAMBURG-SÜD

m

No transporte marítimo, sua empresa mais conhecida é a Aliança,
que opera uma frota de 28 navios
próprios e outros 10 navios arretados,
principalmente na carga geral e frigorificada. para a Europa, e no granel sólido. Seu filho, Carlos Guilherme Eduardo Fischer, preside a Aliança, que completou 30 anos de atividades em 1981. Nas empresas do grupo Fischer trabalham umas 15 mil
pessoas.
Torcedor do modesto São Cristovão, Carl Fischer só náo dá expediente no seu escritório da Praça Mauá,
no Centro do Rio, de frente para o
Porto, às quartas-feiras, quando joga
golfe no Itanhangá. As partidas da
seleção brasileira na Espanha tém
"é
servido para refinar o seu gosto —
a melhor equipe que vi em campo" —
e já admite trocar de time: está aderindo ao Flamengo.
Sobre o futuro, assinala que os
velhos parecem mais interessados
nos negócios, na expansão da fronteira agrícola, por exemplo, do que
os moços. Acredita que novos emse houver gapreendedores surgirão
"e
por isso vai
rantias de paz —
depender das conversações entre os
senhores Reagan e Brejenev a respeito da limitação de armamentos" — e
de financiamento a juros razoáveis.
O grupo Fischer associou-se à
Joaquim Fonseca Navegação Indústria e Comércio S.A. — Jonasa —
para a criação da Rondônia Navegação Comércio e Representação S.A.
— Ronasa — especializada em transporte fluvial. O Sr Carl Fischer espera que o Rio Madeira seja convenientemente dragado de forma a permitir
o acesso ao Porto de Itaquatiara,
próximo a Manaus, da produção exportável de Rondônia e Acre. Nesse
porto chegam navios de até 30 mil
toneladas de porte bruto, pelo Rio
Amazonas, capazes de levar arroz,
milho e outros alimentos a qualquer
parte do mundo.
Quanto à encomenda de dois navios porta-containers para a Aliança,
ele adianta, apenas, que deverão
custar cerca de Cr$ 40 milhões de
dólares cada um, em estaleiros nacionais, segundo as negociações em
curso.

JOINT FULL CONTAINER SERVICE
SERVIÇO REGULAR E COMBINADO ENTRE
BRASIL/NORTE EUROPA/BRASIL

Rio da Janeiro

Rio da Janairo
Monta Rom (HSDG) 30.06
Van Dyck (CMB) 24.07

SERVIÇOS REGULARES DE CONTAINERS BRASIL - LAS PALMAS,
MEDITERRÂNEO, ISRAEL E VICE VERSA
UNHA EXPRESSA
PRIORIDADE DE ATRACAÇÃO

Monte Roía (HSDG) 30.06
Van Dyck (CMB) 24.07

30.06
24.07
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AGÊNCIAS MARÍTIMAS S.A.
Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 25 149 and. - Telefone: 223.3255 - Telex:
- (021) 30756
(021) 30593 HSAM-BR "SUBMULOC".
HSAM-BR - Telegr.:

w.

BOTTACÇHI

A.

NAVIO

VOY N?

DÒRLI

82 NB
83 NB

DORLI

84 MB

DORLI

DATA HORA
28.06
10.07
22.07

07,00

NAVIO

VOY N?

DORLI

82 SB

LINHA BRASIL - COSTA LESTE

Rio Grand*

M/S PUNTA MALVINAS

27/Junho

19,00

07,00

DORLI

83 SB

11.07

19,00

07,00

DORLI

84 SB

23.07

19,00

MS PEREIRA PEÇA
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Paranaguá

28.06 82
30 06 82
05 07 82

Santos
Rio
'.'
Boston N Yoik. Pbiiadelol^a. Baltimore, Norfolk
NETUNO Paranaguá
08 07 82
10 07 82
•»¦
Santos
13 07.82
vÜ
Rio
I
Boston. NI York. Philadelphia. Baltimotc. Norfolk
'
MINERVA Paranaguá
18 07 82
Sanios
+' |
*1»
Rio
Jacksonville. Boston. N York,
í
"loik
'
OUVIA Rio
T'
Paranaguá
*"
Santos
I

":

20 07 82
23 07 82

19 07 82
22 07 82
23 07 82

3107 82 3107 82
0108 82 02 08 82
03 08 82 05 08 82

Santos 10 07 82
Paranaguá U07 82
Rio
1607 82
Klontfea'. Toronto
(XI Toronto somente containers
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NETUNO

Santos
RiO

26 06.82
01 07 82

30.06 82
03 07 82

MINERVA

Santos
Rio

07 07 82
12 07 82

11 07 82
14 07 82

OUVIA

Santos
Rio

25 07 82
29 07 82

28 07 82 t
31 07.82 vU

ZEUS

Santos
RIO

31 07 82
06 08 82

05 08 82
10 08 82

—
—
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I
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—
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Sede Manaus Rua Monsenhor Coutmho 3*0 Tgl
'234-7B84 R de Janeiro Departamento de Angana
çâodeCarga Av P>es Vargas <82 salas305 306Tel. 263-1152 (PABX) • End Tcieg Netumano
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PRÓXIMAS SAÍDAS PARA ROTTERDAM,
HAMBURGO. BREMEN, ANTUÉRPIA
Rio da Janairo

30.06

30.06

Cap San Augustin (x). . . 09.07

09.07

Cap San Augustin (x).. . 17.07

17.07

Van Dyck*

24.07

Van Dyck*

24.07

30.06

24.07

24.07

'I I

'II

(x) Não carregarão p/Antuérpia'

Passagens Aéreas e Marítimas Nacionais e Internacionais
Agente IATA, Excursões e reservas de Hotéis
Serviço personalizado de entrega
Fones.:233-4648 e 233-6584

il i

M

Transmarest

01 de julho 8
03 de agosto n
04 de agosto N

ÍNAVIERA CHILENA LTDA) Js.

NAVIOS COM

I

BANDEIRA CHILENA

Serviço regular de CONTÊINERES. CARGA GERAL e FRIGORIFICADA
para PUNTA ARENAS TALCAHUANO VALPARAISO
ANTOFAGASTA - IQUIQUE - ARICA
Carregará p/Punta Arenas,
Valparalso, Arica Iquique,
18.07
Antofagasta
oui*
CONDOR
17.07
e Baia de
Concepciõn

01 de julho Çj
02 de agosto g

11

:i
I
¦I
il

DEMAIS PORTOS CHILENOS CONFORME OFERTA DE CARGA.

HAMBURG SÜD AGÊNCIAS MARÍTIMAS S.A.

AGENTE:
EXPRESSO MERCANTIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Rio: Av. Rio Branco, 25 -2° andar -Tel.: 233-8772
Telex: 2123416 EXME BR

h
K
N

aV
.

- 149 andar - Tel.: 223-3255 - Telex: (021) 30593
Rio da Janeiro: Av. Rio Branco, 25
"SUBMULOC
HSAM-BR - (021) 30756 HSAM-BR Telegr.:
- PABX 549-0300 • Telex: (011) 22715
São Paulo: Av. República do Líbano, 2057
HSAM BR - (011) 22480 HSAM BR - Depto. Turismo: 570-6557 e 570-9275
- Tel.: 31-6315 -Telex: 013-1072 - HSAM BR
Santos: Rua Frei Gaspar, 22 - 69 andar
Terminal de Containers: Rub Vereador Henrique Soler. 287 Tel.: • 36-9172 ¦
Ilhéus - Recife
Filiais em Porto Alegre - Rio Grande - Santos Rio de Janeiro Salvador

CARIBBEAN EXPRESS SERVICeS
Serviço Regular de Carga Geral Convencional e Contêineres
Brasil /Caribe

- 21? Andar - Conj. 2.106 - Tel.: 283-4055 K
fe. SAO PAULO: Av. Paulista, 1.499
-22637 TRANSCAR
A
^ (Tronco<have) - Telex: !0111 22258 e 11
-49
Tel.:
¦
Andar253-4343
(Tronco18
Rua
Beneditinos,
\wO DE JANEIRO:
"chave)
- Telex: (021) 23350 e 22089 TCAL
g

- PORTOFSPAIN • GEORGETOWN
POINTAPITRE • FORT DE FRANCE • CURAÇAO (ope)

Êt JRCOnüVE^sA

BANDEIRA
CHILENA

Membro do Convênio Marítimo - Brasil/Chile/Brasil
Serviço Regular de Carga Geral Convencional e Contêineres
•

PUNTA ARENAS
• VALPARAISO
•
•
ANTOFAGASTA
CONCEPCIÕN
DE
BAIA

Navio
"GALIA"

Voy 8

10-12/Jul, 05-09/Jul

II
ii

Itajaí
opeS.Fco. Sul Vitória

Santos

Navios

"PRES.

ORIBE" Voy 2
"BRANT POINT" Voy 3

26-28/Jun.
15-16/Jul.

17-20/Jul

22-23/Jul

!

NIGERIAN
LINE J
SOUTH AMERICA
Fretes — Brasil/Nigérta/Brasil

^
Direto

Membro da Conferência

para: LAGOS/APAPA, ABI DJAN e TAKORADI

(Outros portos África Ocidental sujeitos â oterta minima de carga)

IQUIQUE

Santos

H

Carregando em:

.—.

^

Carregando para:

Carregando em
R. Janeiro

ti
ii

ii

StwwsatlanticS/^KKDlIESíagenc.jltda^
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H
II
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35-0388

Monte Rosa*

g

O
^Z?Z7^7&^7/?&&/7&/7/7âV

I
I
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II
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30.06

Monte Rosa*

^ SANTOS: Praça BarSo do Rio Branco, 14 99 Andar Tel.: 33-4281 (Tronco-1
JÊ
Wchave) - Telex: (131)028 TCAL

08 07 82
13 07 82

U99
Coni
Filial
Av Paulista
Sâo Paulo
1306M309 Tel 284-5011 IPABXI Santos Filial
Tel
13
32 7211
Rua Augusto Severo.
2~ andar
Escritôno prôorio em Nova York iPBXl -EUA
-26
Broadway 6th Floor, New York ¦
Netumar Lines
NY Agente Geral no Canadá Navigation tNetumar
Ltee Ltd Suite 1650.1200 McGi» Co"ege Avenue
Montreal Quebec H3B4GY7 Canada

02/Julho

Venezuela. nV 3 - r»S> amim - ( om. W

CHEGADAS DA EUROPA

_ :m\

07.82
07 82

29/Junho

Serviço Regular entre BRASIL/N. EUROPA/BRASIL,
Navios portacontêineres e convencionais
Graneis líquidos. Carga geral e Frigorrfiçada

noB

Descarregando no Rio cerca de:

13 07 82
CAIÇARA
Ro
05
15 07 82
Santos
09
17 07 82

26/Junho

HAMBURG "aMaiiBrT#HrTlHürr^rii
SOD

Agentes
G«
Gerais
no Brasil

Carregando no Rio cerca de:

\\

SERVIÇO EXPRESSO BRASIL/CANADA e CANADA/BRASIL DIRETO

CAIÇARA

R. da Janairo

ií

u
^V Serviço regular de carga entre BRASIL e JAPÃO
KONG.
FILIPINAS
H0NG
e
M
(N via ÁFRICA DO SUL, SINGAPURA,
<N
U
Aceitamos cargas para outros portos com transbordo.

Oeg»d*s de POPTOS DA COSTA LESTE OOS t
ESTADOS UNIOQS OA AMERICA T

Priiladelphia. Baltimore. Nor-

Santos

¦ :634»)Q5-Teiex:(o:i) ::o4<->
Libero Badaró. 4% - t>9 anJur - T
PAULO
Kua
SÃO
35-5210 -Telex:(0l 1) iR>^> CiMAR UR

N.York. Philadelphia. Baltimoi . Norfolk

—

Av

RIO DE JANhIKO

29 06 82
03 07.82
06 07 82
09 07 82
12 07 82
li 07 82

02/Julho

DESTINOS: • TAMPA • NEW ORLEANS • MOBILE • HOUSTON

26
28
09
19
26
12

FROTA OCEÂNICA BRASILEIRA S/A

Q

- Fona: (021) 233-5424
¦
Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 4 49 andar
Telex: (021) 22326 - 23592
São Paulo: Al. Santos, 705 ¦ 89 anc!. - Tal.: (011) 283-3866
(Tronco-chave) -Telex: (011) 34121 TEAM BR
Santos: R. Visconde do Rio Branco, 2 - 99 andar
Tel.: (0132) 34 5510 (Tronco-chave)
Telex: (013) 1548 TEAM (Rede)

õãr» COSTA LESTE OOS ESTADOS

30/Junho

Paranaguá

• Joint Full Container Service HSDG/CMB

INTEGRAL TRANSPORTE E AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA.

SERVIÇO EXPRESSO

R. d* Janeiro

Santo*

DESTINOS: • NEW YORK • PHILADELPHIA • BOSTON • BALTIMORE

ptâ&

DATA HORA
2906

C.F.I.I

NAVEGACION

DE

S/A

Rio da Janairo

SAÍDA PARA BUENOS AIRES

LTDA.

R. Sacadura Cabral, 51 - 5o and. Rio de Janeiro
Tel.: PABX 283-4872 — Telex (021) - 22557

7o e 8* andares Tal.: 23W)722 (PBX)

TRANSPORTE INTERMODAL EXPRESSO
RIO/BUENOS AIRES/RIO
"ROLL ON-ROLL OFF"
SISTEMA
VEÍCULOS SOBRE RODAS
CONTAINERS PARA CARGAS FRIGORÍFICAS E GERAL
CHEGADA DE BUENOS AIRES

E INDUSTRIAS

DANTAS COMÉRCIO. NAVEGAÇÃO

H.

Maaaaaaaaatmai¦¦-—-aaasaaaaaaaa——¦¦¦¦—¦-»«¦——¦¦¦^—•
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FERRY LINEAS ARGENTINAS S.AJ

)S>.

No transporte.de carga-geral e graneis,
consulte um dos pioneiros no transporte marítimo

Ll>HX í

JF"

A* R» Branco. 25

19/Ago/82

„.
Nossos Agentes
ROSALINHA LTDA.
SAO PAULO - AGÊNCIA MARÍTIMA
-27« • PBX tronco ¦ Oep uacoa 2S5-4U:;;
Ruf MaTron 107 8 > aiidw • Fone 2V
Teie< 0U.-2I556 , ¦¦

LINHA BRASIL - GOLFO USA

McCORMACK

13/Jul./82
20/Ago,/82

^l^j^O MAR E A SOLUÇÃO

KMJ

M00R*NAVEGAÇAOSA

11/Jul./82-

6b
Rua Quintino Bocaiúva. 133 • Cx Postal
Catarina
leis (0474) 44-0437 - 44-0260 - Telex (04741 360 AGSA Sta
S/C LTDA.
MARÍTIMOS
—
SERVIÇOS
DAMAR
PARANAGUÁ
¦
422-2625
•
422-0666
Fones
to ArthuTd? Abre" 29 6 anda. Çon,TlO
Telex 041 ¦ 4217 DSMA CEP 83200 Paraná
LTDA.
RIO DE JANEIRO - SEVEN ¦STARS CONTAINERS
Roa Dom Geraroo. 63 8' andar • Sala 806
¦
Fones. 233-0827 ¦ 253 2325 Telex (0?1) ??4«6 ZIMO BR CEP 20090

Construída na Europa e
dotada de propulsâo, a cábrea Amazonas pertence à
Petrobrás e tem Paranáguá como porto de inseriçâo, tendo sida classificada pelo Germanisch Lloyd.
Com 40 metros de comprimento, 19 de boca, 2,9 de
pontal, 2,4 de calado máximo, a cábrea desloca
699,29 toneladas de porte
bruto.

i%.

£.

Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 4
69 andar - Telefone: 253-9499 - Telex:
(021) 21995 e 23736

11/Jun./82

SANTOS - AGÊNCIA MARÍTIMA ROSALINHA LTOA.
SÂO FRANCISCO DO SUL
SAMARCO" AGÊNCIA MARÍTIMA E COMERCIAL LTDA.

Agentes em Comum:

HAMBURG-SÜD TRANSNORD

09/Jul./82 10/Jul./82

G.CONCERT/19

• Trazida de Santos pelo
rebocador Phoenix, encontra-se em reparos no dique
seco da Renave a cábrea
flutuante Amazonas, da
Codesp. Segundo informou a Saveiros Camuyrano, empresa do Grupo Wilson Sons, a qúe pertence o
rebocador, trata-se de manutençáo normal periódica.

JUNHO
JUNHO
JULHO
JULHO
JULHO
AGOSTO

10/Jun./82

G.UNIVERSE/18 09/Jun./82

- Wilmington (NC)
Jacksonville - Savannah - Charleston
- New York - Boston
Norfolk - Baltimore • Philadelphia

AGÊNCIA MARÍTIMA

PORTOS E DATAS DE SAÍDAS
R. Janeiro
Sanlos
SF do Sul Paranaguá

navios

í]

PRÓXIMAS SAÍDAS PARA ROTTERDAM,
HAMBURGO, BREMEN a ANTUÉRPIA

30.06
24.07

• O Paola C, cargueiro da
Linea Costa Armatori, recebeu. no Rio, 50 containers e, em Santos, 17 mil
sacas de café e carga geral
embalada em containers.
Quando em viagem ao Sul,
trouxe peças de grande
porte para as obras da usina de Tubarão, no ES,
além de um transformador, o segundo de uma série de quatro encomendados pela Companhia Energética de Sáo Paulo-CESP.
Idêntico ao França C, do
mesmo armador, o Paola C
é um navio italiano, de 11
mil 34tdw, 10 mil 538tpb e
4 mil 2341 líquidas, calado
máximo de 32 pés, 183 metros de comprimento, 24 de
largura e 23 nós de velocidade, dispondo ainda de
sete porões, com capacidade total para 585 mil 324
pés cúbicos de carga geral.

(Descarrega)
MORMACALTAIR
MORMACMOON (Descarrega/Carrega)
(Descarrega)
MORMACARGO
(Descarrega)
MORMACDRACO
MORAAACVEGA (Descarrega/Carrega)
(Carrega)
MORMACSEA

21

íSlM
AV. PAULISTA, 509 - salas 1601-7
rfOlHl
Tels.. 289-0052- 289-2396-Telex (011) 321?1 ZIMO BR
¦
¦
SP
BaaaiWB
¦
Cable Adrlress - SEVSTARCON SÃO PAULO 01311 SÃO PAULO

CHEGADAS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO

CARGA GERAL E FRIGORIFICADA
CHEGADAS DA EUROPA

Movimento

M00RE
UNES
McCORMACK

CIE MARITIME

a

l° caderno

ZIM ISRAEL NAVIGATION COMPANY LTD. *******
mmm^ár
Agente Geral no Brasil
SEVEN STARS CONTAINERS (AFRETAMENTO) l-TDA. OIX

¦¦¦¦¦—i^»^—^¦raBW

R/jrrrns
Barros

o

sexta-feira, 25/6/82

Navio

"SOUTH COUNTY" ou subst

R. Janeiro _

15-20/Jul.
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Santo»

21-23/Jul.
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sexta-feira, 25/6/82

Receita começa hoje a
devolver compulsório

Econôinico

Brasília — Os 30 mil contribuintes que sofreram
retenção de 10"7f sobre seus rendimentos não tributaveis acima de CrS 4 milhões, a titulo de empréstimo
compulsório, a partir de abril de 1980, começam a
receber hoje da Receita Federal, através dos Correios
e Telégrafos, avisos informando em quais agências do
Banco do Brasil estão os cupons de restituição desse
empréstimo.
A informação é do coordenador do Centro de
Informações Econômicas e Fiscais, do Ministério da
Fazenda. Sérgio Rosa. Segundo ele, a restituição será
feita de acordo com o mesmo número de parcelas
escolhido para o pagamento do empréstimo. A Receita Federal arrecadou cerca de CrS 25 bilhões e espera
restituir Cr$ 67 bilhões — com correção integral e
juros de 37r ao ano.

Azeitando os dólares
A criação do mercado interbancário com
recursos externos dará mais eficiência à captação e repasse desses recursos no mercado
interno que a permissão, dada pelo Governo
há cerca de duas semanas às pequenas e médias
empresas, para a obtenção de empréstimos
externos até o prazo de 90 dias com taxas prefixadas.
A primeira medida reduz o desinteresse
que a falta de tomadores no mercado interno
poderia gerar nos bancos, para a captação
futura de recursos externos. Impede que bancos de médio porte recentemente constituídos,
como o Sogeral e o Valbrás, deixem ociosos no
Banco Central os recursos repassados por seus
sócios estrangeiros, pela falta de tomadores
nacionais.
Já a permissão para que pequenas e médias empresas obtenham empréstimos com
taxa prefixada, até o prazo de 90 dias, sugerida
pelo presidente do Banespa, Eduardo .de Carvalho, atende apenas aos interesses de alguns
bancos, principalmente os estaduais.
Limitados pela contenção do crédito e
advertidos pelo Banco Central de que seriam
unidos se os limites fossem ultrapassados, os
E ancos estaduais necessitavam de uma margem
extra para continuar concedendo empréstimos
e financiando alguns projetos da campanha
eleitoral de seu Governo. Se houver algum
prejuízo com a prefixação das taxas para os
empréstimos externos, custo só conhecido postenormente, com a oscilação da correção cambial, ele será discutido apenas na próxima
administração.
A necessidade de recursos dos bancos
estaduais para o financiamento da campanha
eleitoral fica nítida se for analisada a agressividade com que eles entraram no mercado de
emissão de papéis bancários (certificados de
depósito bancário).
Em alguns bancos do Norte e Nordeste,
esses papéis chegam a ser emitidos com ganhos
de até 15% ou 18% acima da correção monetária, sendo vendidos por 13 meses ou com o
artifício do deságio (venda com cotação abaixo
do valor nominal). O custo que essa dívida vai
representar também ficará para a próxima
administração.

Companhia Aberta
C.G.C.M.F. 59.105.999/0001-86

AVISO AOS DEBENTURISTAS
1. A partir de 01 /07/82, os juros sobre o valor nominal
atualizado das debéntures náo conversíveis, emitidas
em 01/10/81, e que representam Cr$ 5.679,68 por
debênture, estarão à disposição dos debenturistas nos
seguintes endereços:
BANCO ITAÚ S/A
Rua Boa Vista, 176 - sobreloia
SSo Paulo (das 10:00 às 16:30 horas)
- Praça Pio X, 99 - 79 andar
Rio de Janeiro
(das 12:00 às 16:30 horas)
2. O pagamento será efetuado mediante apresentação
dos cupons de número 03, devidamente colados em
formulários próprios, já à disposição.nos locais antes
indicados.
le3. Os senhores debenturistas ou seus representantes
da documentação
gais deverSo se apresentar munidos
de praxe, e, sobre os valores pagos será retido, quande
do for o caso, imposto de renda na fonte à razão
''¦
25%.
¦
.
4. Agente Fiduciário: Paulo Ayres de Almeida Freitas
'
Filho.
.
São Bernardo do Campo, 25 de junho de 1982.
Edgard Ailton Malagoni
'
Diretor de Relações com o Mercado

Rumo ao CDI
Com a autorização para operações interbancárias envolvendo recursos da Operação
63, os banqueiros de investimento estão esperando que o Banco Central autorize finalmente
as operações de trocas de reservas entre bancos
através do Certificado de Depósito Interbancário, já definido em decreto presidencial desde
maio do ano passado.

Novas encomendas?
O presidente do Banco Central, Carlos
Geraldo Langoni, esteve ontem visitando as
novas instalações da Casa da Moeda em Santa
Cruz.

À Príncipe Danilo
No índice do custo de vida calculado pela
Fundação Getúlio Vargas o corte de cabelo
masculino pesa 1,2%) — metade do peso do
feijão (2,53%) e do arroz (2,43%) — enquanto
no INPC, pesquisado pela Fundação IBGE,
ele é de apenas 0,4%.
Conclusão de um bem-humorado intérprete de tal"Édiscrepância que trabalha para o
Governo:
que os pesquisadores da FGV
cortam o cabelo pelo menos três vezes mais do
que seus colegas do IBGE".
Na verdade, a explicação é que a liltima
amostragem do consumo de uma família (renda de cinco salários mínimos) feita pela Fundação Getúlio Vargas data de 74. Para tornar o
índice mais fiei", seus técnicos teriam que
atualizar a pesquisa de cinco em cinco anos,
N
com custos altíssimos.

Eleições no IERJ
Encerram-se hoje as eleições para o Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro, em
que o economista Antônio Castro Barros concorre em chapa única em substituição à professora Maria da Conceição Tavares.

Internacionais
• O Chanceler alemão Helmut Schmidt rejeitou ontem, em Bonn, a possibilidade de uma
Soviética em
guerra comercial com a União
função do bloqueio norte-americano à venda
de equipamentos fabricados sob licença americana para a construção do gasoduto que fornecera gás natural à Europa Ocidental a partir de
1984. Schmidt afirmou que um bloqueio comercial contra a URSS poderia iniciar uma
nova guerra fria.
a Em Moscou, o Primeiro-Ministro adjunto.
Leonid Kostandov, assegurou que, em represália ao bloqueio norte-americano, a URSS
poderá responder com um boicote de importações de cereais dos EUA. A Áustria e a URSS
assinaram ontem um acordo de fornecimento
de gás natural, num volume anual de 1,5 bilhão
de m3 a partir de 1984. c durante 25 anos.
• O presidente da OPEP, Eduardo Ortega
Gomez, informou ontem em Quito que os
Ministros do Petróleo da organização deverão
realizar a 9 de julho próximo, em Viena, uma
reunião extraordinária, para discutir o limite
máximo de produção do cartel, diante das
informações de que o excedente de petróleo no
mercado está acabando.

f

Agora você pode contar
com a gente em:
Primavera-PA
¦¦Av.
17 de Dezembro. 132

A mais nova agência do

(CONOMICO
O Bonro Jo gentr

ECONOMIA/NEGÓCIOS

•'

fÒATAMEC S.A.SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
CGC/MF n. 33.387.382/0001-07
RESUMO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE
DADOS, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1982.
DIA, MES E HORA: Aos trinta dias do mes de abril de 1982,
às 16:00 horas. LOCAL: Na sede social, situada à rua Estrela n.
67, nesta cidade. QUORUM: Acionistas representando mais de
2/3 do capital social com direito a voto. MESA DIRETORA
DOS TRABALHOS: Presidente - Sr. João de Albuquerque
Mossurunga e Secretário - Sr. Jo3o Dunshee de Abranches.
ORDEM DO DIA: 1 - Tomar as contas dos administradores,
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exerefeio de 1981; 2 - Deliberar sobre a destinaçáo do lucro líqui— Eledo do exercício findo e a distribuição de dividendos; 3
ger os membros do Coríselho Fiscal, fixando-lhes a remuneraçao; 4 — Aprovar a correção da expressão monetária do capital
social, mediante capitalização de parte da reserva resultante da
correção monetária do capital realizado, no montante de Cr$
261.000.000,00. Apôs o aumento, o capital social passará a ser
Cr$ 531.000.000,00, dividido em 45.000.000 de ações ordinárias e 45.000.000 de ações preferenciais no valor nominal de
CrS 5,90 cada, fazendo-se a respectiva modificação estatutária;
5 - Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Aprovaram fosse registrada a presença do representante dos Auditores
Independentes, Dr. Américo Matheus Florentino, e a dispensa
do comparecimento de membro do Conselho Fiscal. Aprovaram o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as
demais Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas-,
com pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, tudo relativamente ao exercício encerrado em 31.12.81.
Aprovaram a proposição de que o lucro líquido do exercício,
deduzidas as parcelas correspondentes às reservas legais e dividendos a pagar, somado ao saldo remanescente do exercício
anterior, no montante de CrS 549.591.533,38, seja parcial ou
totalmente destinado â capitalização, atendendo-se, assim, ao
disposto no art. 199 da lei n. 6Í404, de 15.12.76, procedendo-se oportunamente, a capitalização, na forma prevista na
mesma lei. Aprovaram que fosse distribuído o dividendo no
valor de CrS 141.300.000,00, que corresponde a um pouco
acima de 25% do valor do Lucro Básico para determinação do
dividendo (CrS 565.012.178,72) e representa o dividendo de
CrS 1,57 por ação, que será pago no exercício financeiro de
1982. Lidas as cartas renúncias dos Conselheiros, Dr. Fernando
José Hasselmann e da Sra. Ismênia Perez Portilho, aprovaram
reeleger, para membros efetivos, Edmundo Falcão da Silva, brasileiro, natural do município do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, casado, advogado, domiciliado no município do
Rio de Janeiro, onde reside na Av. Rui Barbosa, n. 460, apto.
802, portador da carteira de identidade expedida pelo I.F.P.
Celso
n. 170.371 e do CIC/MF n. 066.615.467/72, e
Guimarães, brasileiro, natural da cidade de Macaé, Estado do
Rio de Janeiro, separado judicialmente, industrial, domiciliado
no município do Rio de Janeiro, onde reside na Rua Pintor
Oswaldo Teixeira n. 10, Loteamento Nova Ipanema, portador
da carteira de identidade expedida pelo I.F.P em 10.12.70, n.
1.381.814 e do CIC/MF n. 008.418.387/04; eleger, também,
do munipara membro efetivo, Aldo Marsili, brasileiro, natural
cípio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, casado,
engenheiro, domiciliado no município do Rio de Janeiro, onde
reside na Rua Dois de Dezembro, n. 66, cobertura 01, portador
da carteira de identidade n. 387.632, do I.F.P. e CIC/MF n.
000.719.947/34; eleger para membros suplentes, José
Bousquet Rodrigues de Aquino, brasileiro, natural do município
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, casado, engenheiro,
domiciliado no município do Rio de Janeiro, onde reside na Av.
Vieira Souto, n. 136, apto. 302, portador da carteira de identidaden. 1.088.130, do I.F.P. eClC/MFn. 023.294.767-87, Edmar
Prado Lopes Filho, brasileiro, natural do município de Sao
Paulo, Estado de São Paulo, casado, engenheiro civil, domiciliado neste município do Rio de Janeiro, onde reside na Av.
Epitácio Pessoa, n. 1724, apto. 502, portador da carteira de
identidade n. 12.852-D-CREA -5a. Região e do CIC/MF n .
005.152.647-68, e Hamilton Abade Valente Ferreira, brasileiro, natural do município de Lages, Estado de Santa Catarina,
casado, advogado, domiciliado no município do Rio de Janeiro onde reside na Av. Rui Barbosa n. 500, apto. 401, portador
da carteira de identidade n. 6.237-OAB/RJ e do CIC/MF n .
003.336.627-68. Aprovaram a remuneração mensal para cada
membro do Conselho Fiscal, em exercício, o valor correspondente a 0,1 (um décimo) da remuneração que, em média, for
atribuída a cada Diretor. Aprovaram a correção da expressão
monetária do capital social constituída pelo Balanço Patrimonial do exercício findo em 31.12.81, no valor de CrS
262.164.370,66. Aprovaram a proposta da administração no
sentido de capitalizar parte da correção monetária, no montante de CrS 261.000.000.00. sem modificação do número de
ações, permanecendo a diferença não capitalizada de CrS
1.164.370,66, na reserva de capital como resíduo a ser aproveitado em exercícios futuros, evitando-se, assim, as frações de
centavos, como determina o parágrafo 29 do art. 167, da lei
6.404, de 15.12.76. Assim sendo, o capital social, por força da
capitalização aprovada, passa de Cr$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de cruzeiros) para CrS 531.000.000,00
(quinhentos e trinta e hum milhões de cruzeiros), do que resulta que o valor nominal de cada ação passa de CrS 3,00 (três
cruzeiros) para CrS 5,90 (cinco cruzeiros e noventa centavos).
do
Por conseqüência, os acionistas aprovaram a nova redação
"Artigo
artigo 59 do estatuto social que passa a ser a seguinte:
59-0 Capital Social é do valor de Cr$ 531.000.000,00
(quinhentos e trinta e hum milhões de cruzeiros), totalmente
realizado, dividido em 90.000.000 (noventa milhões) de ações,
do valor nominal de CrS 5,90 (cinco cruzeiros e noventa centavos) cada uma, sendo 45.000.000 (quarenta e cinco mimilhões!
lhões) ordinárias e 45.000.000 (quarenta e cinco
preferenciais". Aprovaram que a lavratura da presente ata e sua
conformidade do art. 130 e seus
publicação fossem feitas na"a"
"b", e segundo, da lei 6.404,
e
parágrafos primeiro, alíneas
de 15.12.76. Assinada por: (a) pela Caixa Econômica Federal—
Dunshee de Abranches, Sr. Fernando
Dr. João
CEF.
Formosinho Martins, Sr. Renato Gomes Corrêa, Sr. Avelino
Ferreira da Silva, Sra. Ariluce Gaspar, Srta. Maria de Fátima
Durães e Sra. Rosa Fialho de Souza. Rio de Janeiro, 30 de abril
de 1982. -CERTIDÃO- Processo n. 29.274/82. CERTIFICO que DATAMEC S/A SISTEMAS E PROCESSAMENTO
DE DADOS, arquivou nesta JUNTA sob o n. 96.891 por despacho de 8 de junho de 1982. da 1a TURMA., Ata de AGO de
30.4.82, que aprovou as contas do exercício findo em
31.12.81, deliberou sobre lucro líquido, aumentou o capital
social para Cr$ 531.000.000.00 com a correção da expressão
monetária, alterou, o Estatuto Social, tomou conhecimento da
renúncia de Conselheiros Fiscais, elegeu Conselho Fiscal, fixou-lhe honorários, e tomou outras deliberações, do que dou
fé. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. em 8 de junho de 1982. Eu, Marlene de Souza Queiroz
escrevi, conferi e assino, a) Marlene de Souza Queiroz. Eu,
LUIZ IGREJAS, Secretário Geral da JUCERJA, a subscrevo e
assino, a) Luiz Igreias. — Taxa de arquivamento - Cr$
11.620,00.

JORNAL DO BRASIL

Brasil produz urânio para
alimentar usinas nucleares
material mais avançado para equipar
as chaves de alta tensão e transformadores, em substituição ao óleo dielétricô.
O hexafluoreto de urânio também é
o elemento indispensável para a fabricação de armas nucleares, mas este
detalhe é assunto proibido nas conversas no IPEN. Nas primeiras semanas
de agosto, estará sendo testado um
aparelho de flúor de 1 mil ampères e,
para a usina funcionar segundo o projeto, serào necessárias seis unidades
desta mesma potência, três de 2 mil ou
então uma única de 6 mil ampères.
A usina, que ficará no campus da
Universidade de Sào Paulo (USP), entrará em operação em março de 1983,
porém funcionando abaixo da capacidade técnica. Nos 12 meses seguintes, o
processo será aperfeiçoado até que seja
possível se produzir 25 quilos/hora de
UF6, que será a capacidade nominal da
usina. O produto permitirá que a NuNovos produtos
clebrás passe a produzir o combustível
usina, que está
O IPEN — órgão vinculado à Secre- nuclear puro em outra
taria da Indústria, Comércio, Ciência e sendo construída em Resende (RJ).
Tecnologia do Estado e à Nuclebrás —
Usina-piloto foi_
começou este projeto do zero, pois nào
havia nada do gênero no pais e nem à
iniciada há 2 anos ^^
venda no exterior. Na fase de estrutuSão Paulo — Os trabalhos de
ração da usina, foi preciso a ajuda de
e montagem da usinacriação
seros
e
mesmo
estrangeiros,
técnicos
hexafluoreto de urânio
de
piloto
ritmo
no
seguir
viços não puderam
do IPEN (Instituto de Pesquisas
desejado, devido a um atraso na liberaEnergéticas Nucleares) foram
ção dos recursos estaduais, nos três
iniciados há cerca de dois anos.
ano.
deste
meses
primeiros
A equipe foi organizada pelo proNo segmento técnico, segundo exfessor Alcidio Abraão, antigo
Instituto,
do
superintendente
o
plicou
pesquisador do quadro do instio
Amorim,
Lopes
Hernani
grande protuto, que logo após o inicio desdo
à
blema foi chegar-se
produção
ses serviços transmitiu a chefia
flúor.
do grupo ao diretor industrial.
— Até então, ele nâo era feito no
José Andreatta, que deverá conBrasil e o que é usado pela indústria
cluir o programa em março de
vem do exterior. Acontece que tam1984.
bém não existe tecnologia à venda no
Esta é uma das mais imporexterior e ninguém disposto a ensinar
tantes e numerosas equipes do
— explicou o Sr Amorim.
IPEN, que conta com mais de 100
cientistas, inclusive do
técnicos e"pois
Desta forma, inicialmente os técninão tínhamos naexterior,
cos construíram um aparelho de céluda. Tivemos que partir de inforIas eletrolíticas de 50 ampères. Aos
mações da bibliografia existenpoucos foram desenvolvidos protótite," explica o superintendente do
sido
tendo
mais
possível
potentes,
pos
Instituto, Hernani Amorim.
chegar a uma unidade de 400 ampères.
No momento, esses especialisde onde saiu o flúor, que permitiu o
tas estrangeiros nào participam
processamento do hexafluoreto de
mais da equipe que monta a usiurânio.
na na área do IPEN — no campus
Mais do que o UF6 em si, o Sr
da USP — em um edifício próprio
Hernani Amorim está eufórico com a
que está sendo construído próxiflUor.
do
tecnologia
da
pelo
dominação
mo ao prédio onde se produz
Isto
porque perseu efeito propagador.
dióxido de urânio para a CNEN
linha
numa
mitirà que se pesquise,
—
Comissão Nacional de Energia
separada, o hexafluoreto de enxofre
Nuclear.
(também inexistente no pais), que e o

Sâo Paulo — Pela primeira vez. o
Brasil conseguiu produzir, com tecnologia própria, uma razoável quantidade de hexafluoreto de urânio (UF6),
matéria-prima final para fabricação de
combustível destinado às usinas atòmicas. O material foi processado pelo
IPEN — Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, em São Paulo, que
já possui em estoque cerca de 50 quilos
do produto.
Este elemento atômico foi produzido em escala laboratorial, utilizandose um protótipo igualmente inédito no
país. construído por técnicos deste instituto, destinado a produzir flúor, o
ingrediente básico para se chegar ao
UF6. O programa em execução pelo
IPEN prevê a construção, até 1984, de
uma usina piloto capacitada a produzir até 25 quilos de hexafluoreto de
urânio por hora.

Empresa bélica tem isenção fiscal
—

Japão admite
espionagem
industrial

Tóquio e Nova Iorque —
A Mitsubishi e a Hitachi,
duas das maiores companhias eletrônicas do Japão. admitiram ter comprado segredos industriais
roubados da grande fabricante norte-americana de
computadores IBM, num
caso histórico de espionagem industrial, classificado ontem pelo Primeiro
Zenko
Ministro japonês,
Suzuki, como "muito cho:
cante".
O diretor-executivo da
Mitsubishi. Hideo Oto, que
inicialmente negara qualquer envolvimento na
questão, confessou ontem
que seus empregados pagaram uma soma não revêlada pela informação recebida de um agente disfarçado da FBI, mas afirmou
que não houve qualquer
infração das leis: "Agimos
no sentido de colher informações legalmente e nàó
temos qualquer sentimento de culpa",

ainda existem itens alta- i||
res a 95%
mente sofisticados que necessitam ser ,!P>X
:"
importados."
ao
destina
se
o
produto
Quando
mercado interno, notadamente às Forças Armadas, segundo os ministros,
seu custo final é elevado em funçào das
taxas incidentes sobre peças ou equipamentos importados, o que não ocoré destinado à
re quando o armamento"favores
fiscais
exportação, graças aos
existentes, seja através do regime de
draw back ou do programa Befiex".
Essa situação, considerada "anómala" pelos dois ministros, faz com
que paises vizinhos adquiram material
bélico brasileiro a preço inferior ao
vendido às Forças Armadas brasileiras. E os dois ministros finalizam sua
exposição de motivos lembrando que,
"com base na legislação existente, o
A exposição de motivos
problema poderia ser contornado se
realizada diretamente pelos ministéDepois de terem feito referência aos
rios militares a importação das peças,
dois
Imbel,
os
a
concedidos'
benefícios
"o
componentes ou equipamentos necescresciministros lembraram que
sários à fabricação do material de seu
mento de nossa indústria de material
interesse. Entretanto — concluem —
bélico vem-se fazendo de modo expresmecanismo nem sempre é o mais
esse
sivo e seguro, sendo hoje reconhecida
adequado, particularmente quando se
internacionalmente sua qualidade,
deseja que a indústria assuma toda a
com base, inclusive, no teste de alguns
responsabilidade pelo produto final a
itens em operações de guerra.
ser fornecido".
—
—
complementam
No entanto
As empresas brasileiras de material
apesar do permanente esforço dos probélico importam ainda um grande núdutores nacionais em reduzir sua demero de equipamentos sofisticados,
pendência com relação a peças ou
tais como turbinas de aviões, motores
componentes produzidos no exterior —
de carros de combate e material eletróo que vem conseguindo com inegável
nico existente nas cabinas dos tanques
êxito, atingindo índices de nacionalizae aeronaves e embarcações.
ção em percentuais por vezes superio-

Brasília — As empresas de material
bélico existentes no país foram isentadas de impostos e taxas a importação
de matérias-primas, peças complementares, componentes e equipamentos,
máquinas e dispositivos sem similar
nacional, destinados à produção e aos
serviços da indústria de material de
emprego militar no país.
Decreto presidencial neste sentido
foi assinado pelo Presidente. João Figueiredo e enviado ontem ao Congresso para ser homologado. Baseado em
exposição e motivos dos Ministros do
Exército e da Fazenda, General Walter
Pires e Ernane Galvêas. o Presidente
estendeu às demais empresas os beneficios concedidos há um ano e dois
meses à Indústria de Material Bélico
do Exército (Imbel).

COMUNICADO

ACHE E PARKE-DAVIS/WARNER FIRMAM ACORDO
1" de junho de
A Warner-Lambert Industria e Comércio Ltda anunciou hoje. 15/60982. que firmou, a partir de
1982 acordo com o gruco Ache Laboratórios Farmacêuticos S.A. — líder nacionai do setor, cedendo os direitos de
fabreação venda e distribuição da linha ética de produtos farmacêuticos da sua divisão Parke-Oavis<Warner
Ache faz parte da
Seqúndo Anthony Garcia, presidente de Warner-Lambert no Brasil o acordo com o grupo
de produtos éticos no
uma estratégia pa-a reforçar e aumentar a participação da Parke-Davis-Warner no mercado
"Este acordo oermite a conjugação de forças e de recursos de ambas as emDresas,
Ele acrescenta —
empresa nacional, líder de mercarjo e
particularmente ceio fato de a Parke-Davis Warner estar se associando a uma
de rec£"heoao padrão de auaiitíade"
fabnea.
o depósito e ainda uma área ae
a
Ache
adquiriu
no
acordo, o qruoo
A*?m da cessão de direitos prevista
no fto
85 mil metros quadrados da Parke-Davis Warner, localizados respectivamente na Gávea e em Jacarepaguá.
Ambas as instBloçoés-eontinuarão operando normalmente com os empregados da Parke-Davis-Warner.
enquanto a área de 85 mil metros quadrados fica reservada para os planos de ampliação
Para Aidamiro Dellape Baptista. Presidente do Grupo Ache. o acordo é parte do plano de expansão da empresa
e abrirá ao Grupo Ache a possibilidade de manter-se a par das pesquisas altamente sofisticadas desenvolvidas pela
ordem de
Warner-Lambert a nivel mundial Pesquisas que deverão representar, já em 1982. um investimento da
Medicamentos
0 Gr^òo Ache é constuuído peto Ache Laboratórios Farmacêuticos S A. e pela Novolerapica
farmacêuticas, com uma linha de
S A adquirida em 1978. ambos localizados em São Pauto Além dessas empresas
insumos
substituem
as
quais
produtos éticos, o Ache vem operando uma fabrica de matenais-pnmas básicas,
anter-ormente importados
sua
Para atender a classe médica e as farmácias de todo o pais. o Ache conta, atualmente, por intermédio de
os produtos da
subsidiaria a Prodoctor. com 800 propagandistas e vendedores, que passarão a promover, também,
ParK6"DaviS'^VâfnGr
Ache e a Novoterapica
Segundo re:atório da Abifarma _ Associação Braseira da Indústria Farmacêutica, a
de 3,01 ,o
ocuparam, em 1981 o sexto lugar entre os laboratórios nacionas e multinacionais, com uma participação
lugar
A parnooação da Parke-Davis Warner, por sua vez, foi de 1,12% ocupando o Irigéslmo terceiro
mantém a Divsâo
0 Grupo Warner-Lambert no Bras'l. além da divisão farmacêutica Par<e-Dav,sWarner,
"Drops Hails Meniho-Lyptus a
Adams que produz as gomas de mascar Chicletes. Dentvne e Tnder.t. bem como os
,
as lâminas oe Barbea' Scnick
Além asso a Warner-Lambert mantém nas msWaçôes da Gávea, sua d.v são Caosuge! oue produz caosu'as
Caosugei nao está incluída no
a
D.v.sâo
Garcia,
esclarece
farmacêutica
Conforme
indústria
a
gelatinosas para
IP
ãcordoe continuará operando normalmente nas instalações da Gávea

DEFESA
Hideo Oto revelou que a
Mitsubishi recorrerá na
Justiça contra a prisão de
seus funcionários acusados de espionagem. A empresa recusou-se a entregar três empregados pror
curados pelo FBI.
Já o porta-voz da Hitachi que falou ontem à inv
prensa admitiu que um. de
seus empregados, o erigenheiro Kenji Hayashi, pagou 546 mil dólares por informação da IBM oferecida por uma firmachamariz do FBI, a Glemmer Associates da Califórnia. Hayashi, que se encontra preso na Califórnia, fora abordado por dois homens que se apresentaram
como funcionários da
e se
Glemmer Associates
ofereceram "para vender
informações".
Os 546 mil dólares foram
transferidos para a companhia-chamariz do FBI
através de uma subsidiária
da Hitashi, a Nissei Electronies Company. Mas o
diretor da Hitachi para
operações com computadores, Yasukichi Hatano, disse que o engenheiro
comprou o material sem
saber que ele fora roubado.
Enquanto as duas firmas
japonesas tentavam se défénder das acusações de
espionagem, mais dois japoneses foram presos nos
EUA, elevando para nove o
número dos envolvidos no
caso.
Ontem, em Washington,
o Departamento NorteAmericano de Justiça riegou que a operação do FBI
que cuidou do caso prejudicará as relações comerciais já tensas entre o Japão e os Estados Unidos. A
operação secreta do .FBI
durou 10 meses e terminou
anteontem. Um porta-voz
do FBI recusou-se a -descartar a possibilidade^de
se acusar formalmente as
suas companhias japonesas, além das acusações já
feitas contra pelo menos 20
pessoas, a maioria japoneses.
Segundo ainda o FBI, este foi um dos maiores casos de espionagem industrial da história e o maior
escândalo comercial envolvendo o Japão e os Estados Unidos desde o da
Lockheed, em meados da
década de 70. ..-. j

EUA vivem
falências
dos anos 30
Nova Iorque — As falèncias nos Estados Unidos
atingiram, pela segunda
vez consecutiva, os níveis
da Grande Depressão dos
anos 30, e o total de empresas quebradas neste ano,
até agora, é de 10 mil 978.
Só na semana passada, as
falências pularam para
548. representando um aumento de 49% em relação
às 368 falências registradas no mesmo periodo de
1981.
Segundo a firma especializada Dun and Bradstreet, a tendência deve
persistir, chegando ao final
do ano com a proporção de
80 falências em cada 10 mil
empresas, comparado com
62 para cada 10 mil registradas no ano passado. A
média semanal em 1932 foi
de 612 falências.

GOVERNO CHAGAS FREITAS
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro -CERJ

GOVERNO CHAGAS FREITAS
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro-CERJ

Concorrência n? 10/DICP/82

Concorrência n° 01/DICP/82

Aquisição de autotransformador trifásico 50/66,
5/83 MVA.

Aquisição de chave seccionadora.
— Rua
A CERJ toma publico que fará real.zar em sua sede
— 15° andar, saia
Luis Leocoido Fernandes Pinheiro. 517
1503. em Nileroi. a concorrência acima para aquisição de
chave seccionadora. cuias propostas serào recebidas e
abertas no endereço acima indicado, as 15 00 horas do dia
12 de ]uiho de 1982
O edital, as informações e cond.ções gerais para participano
çao na concorrènca poderão ser obtidos, diariamente,
endereço supramencionado

<p

A CERJ torna público que fará realizar em sua sede — Rua
Luis Leopoldo Fernandes Pinheiro. 517— 15° andar, saia
1503. em Niterói, a concorrência acima para aquisição de
autotransformador trifásico 50 66. 5 83 MVA. cujas propôstas serào recebidas e abertas no endereço acima indicado,
às M 00 horas do dia 13 de julho de 1982
O edital, as informações e condições gerais para participacão na concorrência poderão ser obtidos, diariamente, no
endereço supramencionado
iP
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Zico é uma das esperanças do técnico Telê e dos brasileiros para a reconquista
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Maradona, a estrela argentina, terá o apoio da torcida do Barcelona, seu novo clube

do título

Espanha amar da: Zico x Maradona
JL

i.li.í.C-

Barcelona — O duelo entre
Zico e Maradona será a grande
atração da próxima fase da Copa do Mundo. E é um assunto
que já domina Barcelona. Na
cidade, 70% da torcida apoiam o
clube espanhol, que comprou o
Maradona, e o
passe de Diego
interesse em receber bem o jogador já coloca antecipadamente a
maior parte do público do lado
"da
Seleção Argentina.
'¦à Assim, quando chegar hoje
cidade, a Seleção Brasileira

\^y

Oldemário
Toueuinhó
Oldemário Touguinhó

nào deverá encontrar o mesmo
ambiente acolhedor que teve em
Sevilha, no Parador Carmona
ou em Mairena. Este carinho terá que ser conquistado, e esta
conquista exigirá que os barcelonenses se esqueçam um pouco
de seu fanatismo pelo clube
local.
O problema é que Maradona
já é visto como o craque que
quebrará a longa série de anos
em que o Barcelona permanece

em jejum de títulos. O clube só
de sócios tem mais de 100 mil. E
bem-sucedido em várias modalidades esportivas, como o basquete, cujo time é um dos melhores do mundo. Mas agora toda a torcida está unida em torno
de Maradona, preocupada em
dar ao jogador uma grande recepção, em fazê-lo sentir-se em
casa. Isso certamente deixará os
brasileiros num segundo plano.
Zico terá que vencer no
campo o seu duelo. Apoio do

público só pode ser esperado
daqueles 30% da população local que não torcem para o Barcelona (e também, logicamente,
dos brasileiros que acompanham a Seleção). A cidade, de
qualquer modo, já vive o clima
do duelo entre os dois craques.
Será aqui que os dois confrontarão suas habilidades, suas forças, suas famas. Aqui que um
dos dois deverá se consagrar como o melhor jogador da Copa da
Espanha.

sob

Comitê"da FIFA decide se
muda jogos para Nou Camp

Barcelona — O Comitê Organizador da FIFA do dia 5 invictos, será como uma final, e virá gente de
deve transferir hoje os jogos do grupo C — reunindo todas as partes da Espanha para assistir à partida.
Brasil. Argentina e Itália — do Estádio Serria, do
Resistência
Espanhol, para o Nou Camp. do Barcelona. Esta é a
—
sede
de
FIFA.
da
Apesar do desejo do presidente João
Madri
opinião do chefe de Imprensa
Barcelona. Andres Varela, porque senão não haverá Havelange de que os jogos do Grupo C mudem de
estádio, o secretário-geral da FIFA. J. S. Blatter.
tempo útil para as trocas de ingressos. Ele explica:
— Um dos melhores jogos da Copa e que desper- declarou ontem nesta Capital que a Comissão Organizaaora se reúne para discutir o assunto, mas náo
tara grande interesse será entre Brasil e Argentina.
Nào vejo como possa ser realizado no belo mas espera nenhuma modificação no programa previamente estabelecido.
pequeno campo do Espanhol, com capacidade para
— A esta altura do Mundial isso nào é mais
apenas 44 mil pessoas, e um reservado para a imprensa com 500 lugares. Como vou atender os milhares de
possível — disse Blatter.
credenciados que precisam cobrir esta partida para
Outra fonte da FIFA explicou também que mutodo o mundo?
dança neste momento é praticamente impossível,
A capacidade do Nou Camp é de 120 mil pessoas e
pelas complicações que cria para as equipes do
conta com uma tribuna de imprensa para 1 mil 150
Grupo A (Polônia. Bélgica e URSSi. que térn seus
Varela
se
Brasil.
do
viu
o
Desde
gmpo
que
jornalistas.
jogos marcados para o Estádio Nou Camp. do Barcelona.
comunicou com os dirigentes da FIFA. preocupado
Alem disso, acrescentou a mesma fonte, ha o
com o local dos jogos. Jornalista que cobriu muitas
e
com
sério problema dos ingressos, vendidos antecipadaCopas do Mundo, desde a de 1950 no Brasil,
vários livros publicados. Varela faz uma comparação
mente em sua grande maioria.
Havelange. na manha rie ontem, disse que desejacom o outro grupo, onde estáo União Soviética.
Bélgica e Polônia.
ria ver as equipes do Grupo C da segunda fase i Brasil.
— Este grupo não levará ninguém ao estádio E
Argentina e Itáliai jogando no estádio de maior
também o setor de imprensa nao apresentara problecapacidade, pelo numero de pessoas motivadas a ver
mas. porque a Bélgica tem pouco mais de 30 credenseus jogos:
— Essas equipes arrastam uma enorme quanticiados na Copa. a União Soviética. 17. e a Polônia.
dade de torcedores e por isso pedi que se estudasse a
apenas 11. Brasil. Argentina e Itália tem centenas de
mudança de local.
credenciados Se Brasil e Argentina chegarem ao jogo

*=

Telê diz que Maradona não
sofrerá marcação especial

Sevilha — Maradona não terá marcação individual. Embora
reconheça que o argentino é caem
paz de decidir uma partida
técnico
o
apenas uma jogada,
Telê Santana afirma que não
de
pretende pedir qualquer tipomeio
vigilância especial sobre o
esquerda. A marcação será por
zona, ao estilo sul-americano.
— A Argentina não é só o
Maradona. Temos que vigiar outros jogadores importantes e
marcando Maradona a gente
acaba deixando outros tão perigosos como ele livres.
Telê vai conversar com Jairo
dos Santos e Zezé Moreira, seus
principais observadores na primeira fase da Copa, para saber
como jogam os adversários do
Brasil. O treinador tem uma vi-

são a distância das duas Seleções que jogarão contra a Brasileira na próxima fase do Mundial.
A Argentina tem praticamente o mesmo time campeão
de 78, com o reforço do Maradona, que é um jogador de alto
nível, capaz de desequilibrar
uma partida. Sua campanha foi
melhor na outra Copa, mas agora, depois de um início não muito bom, se recuperou e mostrou
todo o seu potencial.
Sobre a Itália, disse:
A Itália não se encontrou
na primeira fase, não produziu
tudo que pode e seu conjunto
pode ser bem melhor do que é no
momento. Tem bons jogadores e
acertando o aspecto coletivo pode vir a ser uma das mais fortes
candidatas ao título.
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Falcão não acredita que Itália repita
Sevilha/Ari Gomes

Antônio Maria Filho,
Márcio Tavares e Marcos Penido

Sevilha — Acostumado ao futebol italiano,
onde atua há dois anos. Falcão não acredita que se
repita o erro que, em 1970, possibilitou uma vitória.
fácil do Brasil na Copa do Mundo: .{;<
Não creio que eles repitam o erro daquela
época, embora ainda mantenham o mesmo tipo de
marcação. Naquele jogo, o lateral-esquerdo Facchetti ficou encarregado de marcar o Jairzinho e
segui-lo aonde fosse. Acontece que Facchetti não
era um lateral que se destacasse por ser bqpx
marcador e sim por ser ofensivo. Foi o grande eras
da Itália e eles perderam o jogo aí. Não creio que
isto se repita.
Falcão conhece bem o time italiano, formado
em sua maioria por jogadores do Juventus, bicanipeão italiano. Ele destaca, no entanto, o atacante
Bruno Conti, seu companheiro do Roma, e Antognoni como os cérebros da equipe. A má forma CQm
que se apresenta a Seleção Italiana é explicada
pelo jogador:
O problema é que o Campeonato Italiano é
cansativo, pois todo domingo se joga diante de
uma marcação difícil como a homem-a-homem,
em que o jogador é obrigado a se mover constantemente. Este ano, o Campeonato Italiano foi decidido na última rodada e houve férias de apenas
quatro dias. Logo todos se apresentaram a Enzo
Bearzot mas ainda mostram que não se recuperaram totalmente do rigor do Campeonato.
Outro problema no time italiano apontado por
Falcão foi a volta de Paolo Rossi:
O Paolo Rossi só jogou quatro partidas do
Campeonato Italiano depois de dois anos suspen-v
so. A Itália vinha mal e me parece que jogaráni*'
muita responsabilidade nele, que ainda não recjj*:
perou sua forma. O Rossi virou uma espécie .çlé*
salvador da pátria e isto é ruim. De qualquer,
forma, a Itália será um adversário difícil porque,
cresce em competições difíceis.
Falcão foi mais rápido em sua análise sobre a
Argentina:
Praticamente é o mesmo time de 1978 com
Maradona. Vi os jogos do Mundialito e me parece
um time ofensivo, que joga e deixa jogar. Vamos
ter dificuldades nesta chave mas estamos preparados para vencè-la.

Roberto concorda que ainda não atingiu sua plena forma, como os demais jogadores, mas acha que se entrar se sairá bem

Telê ainda não pensa
em aproveitar Roberto

Roberto se sente preparado
O atacante só se sentiria desprestigiano
sente

Roberto se
preparado para,
caso de necessidade, substituir Serginho
na Seleção Brasileira. Ele acha que mesmo
em desvantagem em termos de preparação
física tem condições de se firmar no time:
— Posso assegurar que estou flsicamente no nível dos jogadores brasileiros,
embora um pouco abaixo dos da Seleção.
Isto é facilmente explicável porque os que
vieram à Espanha tiveram um tempo especiai só para se prepararem para a Copa do
Mundo, enquanto os que ficaram no Brasil
estáo submetidos ao ritmo de seus clubes.
Agora, se tiver que entrar, o fá-lo-ei tranquilo, porque ninguém gosta de ficar de
fora. O jogador convocado quer jogar e nào
sou exceçào. É jogando que se apura a
forma técnica e nào fazendo apenas os
treinamentos normais.

do se um outro jogador que nâo atue como
ponta-de-lança seja escalado por Telè para
ser o substituto de Serginho.
Neste caso nào ficaria satisfeito.
Acho que o técnico tem direito a sua escolha, mas reconheço que o fato me aborreceria bastante. Se fui chamado, é porque
. existe confiança em mim e gostaria de ser
lembrado em caso de necessidade.
Roberto lembrou que sua convocação
em 1978 foi bem diferente da atual:
Naquela época fiz parte do grupo
desde o início. Agora fui convocado já na
última hora e sem participar da preparação da mesma maneira que os outros tiveram.

Telè acha que há tempo suficiente para recolocar Serginho
em condições de atuar na primeira partida da outra fase,
mas, se ele for vetado, seu substituto dificilmente seria Roberto, o segundo centroavante da
Seleção. De acordo com as observaçóes de Telè, Roberto ainda está fora de forma:
— Roberto é um grande jogador, tanto que está entre nós,
mas chegou e ainda está em
condições abaixo das que consideramos ideais. Não teve a
mesma preparação dos outros
jogadores, que passaram treinando muito tempo na Toca,
adquirindo condicionamento fisico, e portanto precisa melhorar muito para ser escalado. Espero que na etapa de treinos em
Barcelona ele consiga se aproximar dos demais.

Serginho pelo menos não piora
dos os
e tenho certeza de

Só hoje pela manhã é que o médico
Neilor Lasmar vái fazer um exame mais
rigoroso em Serginho para saber o estado
do atacante que saiu do jogo contra a Nova
Zelândia queixando-se de dores musculares. Ontem, em um ligeiro exame, Neilor
Lasmar observou que ela não piorou:
Pelo menos e um bom sinal quando
se constata que a lesão do jogador nào
evoluiu. Prefiro aguardar mais 48 horas
para ter um quadro clinico melhor, mas
aparentemente a tendência é de Serginho
não ser problema.
melhorar
•" Neilor e Lasmar acha
que tem bastante
tempo pela frente para recuperar Serginho.
não havendo necessidade de qualquer exame mais apressado:
Temos oito dias para recuperar to-

jogadores
que
dentro deste prazo Serginho estará em
condições de enfrentar o adversário do
Brasil.
Além de Serginho. Falcào, Zico e Cerezo reclamaram de dores em diferentes locais. após o jogo contra a Nova Zelândia.
Como ontem os jogadores tiveram dia livre, só hoje Neilor Lasmar observará como
eles reagiram. O panorama, no entanto,
não chega a assustar o médico:
— Zico se queixou de uma pancada no
joelho esquerdo. Falcào de sentir dor na
parte posterior da perna direita e Cerezo de
dores musculares. Todos serào examinados hoje com calma para saber como se
sentem. A partir dai. poderei ter uma idéia
melhor de como estão.

Diante da posição do treinador, as opções para o comando
de ataque passaram a ser muitas. com evidente prioridade
para Paulo Isidoro na ponta
direita e Sócrates no centro do

Valdir Peres tem uma tradição de duas vitórias sobre
a Argentina e está confiante de que ela será mantida em
Barcelona. Ele acha a seleção Brasileira em condições de
superar a próxima fase no caso de manter a aplicação de.
Y; -'
até agora:
O time vem mostrando uma qualidade importaria
te, que é manter o controle da bola 80% do tempo em áè|T
poder. Poucas equipes conseguem isso, que significa líln';
número mínimo de erros nos passes. Se continuarmjjsj
assim, teremos condições de nos impor no grupo. §'õY
espero que consiga repetir os resultados de 1976, quariSb"
o técnico da Seleção era o Osvaldo Brandão e vencemos
a argentina por 2 a 1, em Buenos Aires, e 2 a 0, no
Maracanã.
Valdir Peres acha que agora chegou o momento de
apurar ainda mais a preparação para chegar à disputa da
etapa seguinte em excelentes condições físicas e técv
nicas:
Barcelona significa um passo importantíssimo
para a conquista da Copa. Devemos treinar com mais
seriedade ainda, porque enfrentaremos dois adversários
difíceis e de tradição.
; j*.
Valdir Peres nào aponta um adversário mais difícil,
mas acha que talvez seja chamado a colaborar mais
nessa fase.
Até agora o Brasil atacou bastante e quase não.
tive o que fazer. Talvez com adversários mais difíceis'
¦-"•¦"
possa ser mais exigido.
Entre os diversos telegramas e telefonemas que tevê''
que atender desde anteontem, iélicitando-o pela classificação do Brasil à segunda fase da Copa do Mundo,'*br
presidente da CBF, Giulite Coutinho, destacou a conversa com o Presidente Joào Figueiredo, que, entusiasmado"
com a atuação de Zico, chegou a fazer um apelo especial
a Giulite. Pediu a Zico que esgote seu estoque de gols na' •
Copa e poupe o Fluminense nos jogos do Rio.
Giulite estava satisfeito e chegou a analisar a tenta-'
tiva que poderá ser feita pela FIFA de mudar os jogos da ¦'
segunda fase do Sarriã para o Nou Camp: •"•'_;
A mudança só pode ser da FIFA, organizadora dó
torneio, mas se for para o Nou Camp não haverá proble- •'
]6 a
ma, porque a torcida brasileira já está lá.

ataque, embora Telè afirme que
nada está definido:
Não pensei em nada disso
porque acho que Serginho tem
condições de ser lançado na
próxima partida. Teremos ai
muitos dias e até lá ele pode se
recuperar. Mas se não puder,
embora ache sua contusão de
pouca gravidade, temos o Renato, que atua como comandante de ataque improvisadamente, e o Paulo Isidoro entrando na direita com alguém
indo para o meio do ataque.
Tudo isso sem contar com o
próprio Roberto. Mas ainda é
muito cedo para pensarmos
nisso.
Segundo Telè, Serginho vem
satisfazendo plenamente:
Ele joga prendendo os zagueiros, é uma posição de sacrifício e acho que o gol diante da
Nova Zelândia pode ter sido
importante para despertá-lo.
De qualquer modo, marcando
ou não, suas atuações tèm-me
deixado satisfeito, correspondendo as expectativas.
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Valdir Peres sempre
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* Paro as transmissões de |ogos marcadas simultaneamente paro o mesmo dia e horono prevalecera o jogo que
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8h47min — (2) TVE na Copa 82 — Noticiário sobre o Copa dò: •
Mundo
''^l".
9h12mm — (2) TVE no Copa 82 — Noticiário sobre o Copa do':'
Mundo
>c;,>
10hI7min — (2) TVE na Copa 82 — Noticiário sobre o Copado '
Mundo
11h25min — (4) Globinho na Copa — Apresentação de um"
jogador que está disputando a Copa do Mundo
I I h27min — (2) TVE na Copa 82 — Noticiário sobre o Copa do„
Mundo
.
gj,
1 I h40min — (4) Globo na Copa — Entrevisto com |ogadores.e¦,torcedores que estão na Espanha
1U00
I 1 h50min — (4) Quem é Quem — Apresentação dos logadores..''
do Alemanha e Áustria
1 lh55min — (9) Boletim do Copa
Informativo
f»8'H
12hmm — (4) Copa do Mundo — Alemanha / Áustria
12hl Imin — (2) Países do Copo 82 — Flashes com aspectos''
históricos, geográficos e culturais de Alemanha é
Áustria
I2hl5min — (2) Copa do Mundo — Alemanha x Áustrio
1 2h30mm —(7) Bandeirantes Esporte —¦ Noticpòriodosclubes'e
do esporte amador
r."
I 4hd7min — (2) TVE na Copa 82 — Noticiário sobre a Copo do-:
ri
Mundo
iJ3
1 5h1 7min — (2) TVE na Copa 82 — Noticiário sobre o Copa dò»
Mundo
àftR
1 5h25min — (4) Globo na Copa — Entrevistas com torcedores'»
jornolistos
15h40min — (4) Quem é
da Espanha e
I5h50min —(4) Copa do
1 5h56 — (2) Os países

Quem — Apresentação dos jogodores
Irlanda do Norte
Mundo — Espanha x Irlanda do Norte.fí
da Copa 82 — Flashes com aspectos:

históricos, geográficos e culturais de Espanha e Irlanda do Norte
1 óh — (2) Copa do Mundo — Espanha x Irlanda do Norte
lóh — (4) Copa do Mundo — Espanha x Irlanda do Norte
13hS7min — (2) TVE na Copa 82 — Noticiário sobre a Copa do'1'
Mundo
.
!
Í9h27min — (2) TVE no Copa 82 ¦ Noticiário sobre o copa dql
Mundo
I9h45min — (9) Boletim da Copo ¦— Informativo
20h55m''n — (7) Cupom do Copa — Apresentação do gol do
sorteio
21 h02mín — (2) TVE na copa 82 — Noticiário sobre o Copa do¦-:
Mundo
2!h05min — (2) Esporte Hoje — Noticiário sobre esporte '
amador e Copo do Mundo
¦¦;, ./•"
22h10n-.in — (J) Minuto da Copa — Apresentação de utn":
togado' que es'a no Copa do Mundo
22h57 — 19) Almanaque da Copa — Documentário
23H05 — (2) Copa do mundo — Compac>o de Inglarerro-x
Kuwait
23H05 — (4) Copa do Mundo - Compacto de Inglaterra x Kuwait
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Alemanha só se classifica se vencer Áustria
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Argélia perde u a
chance de golear
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ALEMANHAOC ÁUSTRIA
( 1) Shumacher

(20)
( 4)
(15)
( 2)

2)
3)
5)
4)

Krauss
Obermayer
Pezzey
Degeorgi

( 6) Hattenberger
(8) Prohaska
(10) Hintermaier

( 7) Littbarski
( 9) Hrubesch
(11) Rummenigge

( 7) Sachachner
( 9) Krankl
(14) Baumeister

Técnico: Jupp Derwall

Técnico: Georg Schmidt

li llíllf

I

Local: Estádio El Molinon (Gijon)
Horário: 12hl5min (do Brasil)
Juiz*. Robert Valentine (Escócia)
TV: Transmissão direta

úotència, a Argélia ainda está no páreo

Argélia
Cerbah — Mostrou reflexos e compensa a pouca altura
com elasticidade e boa colocação.
Merzekane — Nâo teve muito trabalho no pnmeiro
tempo. No segundo, foi envolvido por Moscoso. Yanez,
Guendouz — Encarregado da marcação ao ágil
deu conta do recado. No fim, abusou da violência.
Kourichi — Mais uma vez o melhor da defesa. E absoluto
nas bolas altas e sabe sair jogando.
Larbes — Como Yanez só não jogou pela ponta-direita,
Oviedo — A Seleção da Argélia pernão tinha a quem-marcar.
deií uma excelente oportunidade de as- ARGÉLIA 3x2 CHILE
Firgani — Encarregado da distribuição do jogo, mostrou
fase
à
segunda
segurar sua classificação
Gols: No primeiro tempo, Assad (aos inteligência.
ao
4
a
0)
permi- 7 e aos 31 min) e Bensaoula (34min);
da-Copa (se vencesse de
— Era outro com atribuições estritamente
üe a reação do Chile no segundo tempo, no segundo tempo, Neira de pênalti Mansouri
Acabou saindo no primeiro tempo para a
defensivas.
que diminuiu a diferença inicial de três2
Dahleb,
de
que imprimiu maior velocidade aos
entrada
Lettelier
e
(28min).
(14min)
gols para apenas um. A vitória de 3 a
contra-ataques.
sobre o frágil adversário, foi justa.
Local: Estádio Carlos Tartiere (Oviedo).
— Apenas tocou a bola, até sair para a
Sem o aguerrimento da estréia, Juiz: Rômulo Mendez Molina (Guate- Bourebbou
Yahi,
de
que auxiliou muito o meio-campo.
entrada
e
2
ai,
quando venceu a Alemanha por
—
mala)
de
dois gols e responsável pelas melhores
Autor
Assad
sem a inexperiência que mostrou na
do time.
ataque
de
Lettelier.
amarelo:
jogadas
Cartão
segunda partida, quando se lançou ao
— Rápido e oportunista, esteve sempre entre
Bensaoula
-Cerbah,
GuenMerzekane,
acabou
e
Argélia:
ataque desordenadamente
os zagueiros do Chile. Foi premiado por acertar um
perdendo para a Áustria por 2 a 0, a douz, Kourichi e Larbes; Fergani, Man- bonito chute de voleio no terceiro gol do time.
Argélia mostrou ontem um equilíbrio souri (Dahleb) e Bourebbou (Yahi); Madjer — É o
jogador mais habilidoso da Argélia. E tem
entre os setores de meio-campo, defesa Assad, Bensaoula e Madjer.
inteligente, e especialmente, oportunista.
é
chute,
bom
e ataque.
em campo.
melhores
dos
um
Foi
Khallef.
Mehedine
e
Técnico:
velocidade
alta
em
o
Começou jogo
'
em
Chile
numa
que Chile: Osben, Galindo, Valenzuela,
jogada
logo marcou 1 a.0,
os
de
centro
a zaga chilena falhou num
Figueroa e Bigorra- Dubo, Bonvallet Osben — Falhou no primeiro gol e poderia ter evitado
Bourebbou. Assad, livre de marcação, (Mario Soto) e Neira; Yanez, Caszely outros. Mas em compensação, fez pelo menos duas
só empurrou a bola para as redes. Os
defesas difíceis.
(Lettelier) e Moscoso.
argelinos mantiveram um ritmo aluei- Técnico:
Galindo — Fraco na marcação e no apoio. Melhorou no
Luis Santibanez.
nante e passaram a dominar inteirasegundo tempo.
mente as ações, pois o Chile, desordenaValenzuela — Foi constantemente iludido pelos dnbles
do e utilizando um sistema defensivo zely e colocar Lettelier em campo. Na de Madjer. E usou a violência para atemorizar o ataque
obsoleto, era facilmente envolvido nos
adversário.
.
jogada do atacante, Yanez foi Figueroa
— Da categoria de alguns anos atras, resta
contra-ataques, sobretudo quando os primeira
Mansouri, e foi
driblou
área,
na
lançado
a
tinham
Madjer
e
elegante.
,
ponteiros Assad
derrubado. Pênalti marcado, .Neira se apenas o —estilo
bola.
É outro jogador que usa a violência para
Bigorra
o
e
diminuiu
cobrança
da
encarregou
Pressionando seguidamente, a Argéneutralizar os ataques adversários.
— Perdeu-se inteiramente na cobertura aos latelia aumentou para 2 a 0 em jogada de marcador. então,
a
O Chile,
passou pressionar, Dubo
•;¦' •..'-.
Assad, que acertou bonito chute de fora
não protegeu a zaga.
e
rais
visivelmente
os argelinos,
e foi substituído pelo
campo
—
em
mal
Estava
da área. Quatro minutos depois, Ben- enquanto
Bonvallet
se perturbaram, sobretudo
Soto, que intimidou o ataque argelino com
saoulla recebeu de costas, fez o giro e cansados,
a violência dos adversários, e toma- desleal Mario
faltas violentas.
de
chutou sem chance de defesa para com
série
uma
ram outro gol em jogada individual de
— Um dos poucos a mostrar lucidez neste fraco
Osben.
Neira
em
recebeu
profundidade,
Lettelier,
que
A Argélia ainda criou outras oportuÉ hábil com a bola nos pés.
o alto zagueiro Guendouz em time chileno.
—
nidades de gol, acertou a trave em duas cobriu
mais do que ganhou. Em compensação,
Perdeu
Yanez
do
saída
goleiro,
bonito lance, e na
jogadas, enquanto o Chile não conse- aplicou novo drible, para enfim empur- era o único que levava perigo.
guia armar uma jogada sequer de área. rar a bola para as redes.
Caszely — Inteiramente perdido em campo. Nao consepor
A rigor, o goleiro Cerbah só foi exigido
guiu armar sequer uma jogada. Foi substituído
um
arrancar
Sentindo que poderia
o ataque do
sensivelmente
em dois chutes de Neira, de fora da área.
melhorou
Lettelier,
que
e
deizaga
a
empate, o Chile avançou
.
. . ,. .
xou apenas Soto encarregado dá marca- Chile.
Reação do Chile
Moscoso — Começou mal, insistindo nas jogadas indivia
aumentasse
embora
Mas
pressão,
arge'ios
ção.
No segundo tempo, porém,
argelina mostrou cansaço, toruma reação da Ar- duais. Quando a defesa
da reação chilena, pois
nos. a exemplo do jogo anterior, reduzi- acabou permitindo
importante
mais
jogada de Assad, no nou-se o jogador
ram o ritmo inicial e permitiram uma gélia, como numa
driblador.
é
ótimo
chutou
em
de
que
jogo,
reação do Chile. Contudo, os chilenos último minuto
nào tinham competência para entrar na na trave.
No fim, os chilenos aumentaram a
área, pois Caszely, além de jogar mal.
e Lettelier tentou pisar no
violência
SITUAÇÃO DO GRUPO
atrapalhava algumas tentativas indivique estava caído. Vários
duais de Moscoso, e Yanez era bem goleiro Cerbah,
S
D GP GC
E
V
p
J
jogadores da Argélia correram em so- GRUPO 2
marcado por Guendouz.
+ 3
tenMerkezane
e
3
0
companheiro
0
do
2
4
2
corro
Áustria
estava
1.
perdido,
Sentindo que o jogo
Serenados os àni0
1
5
0
2
4
3
o técnico Santibahez, que substituíra tou atingir Lettelier.
Argélia
limitou a dar cartão
Bonvallet pelo vigoroso Mario Soto, pa- mos. o juiz seLettelier.
+
2
15
10
2
2
3. Alemanha
ra reforçar a defesa, resolveu tirar Cas- amarelo para
Chile

Só Áustria. Argélia e Alemanha Ocidental podem
cl3SSÍfÍC3r*SG.

Kaltz
¦
Forster
Stielike
Briegel

( 6) Dremmler
( 3) Breitner
(14) Magath

Derwall teme que o
time fique nervoso

Atuações

4.

( 1) Koncilia

BBktw^^ÍBI

da

.

Visivelmente frustrado por ter a Seleção da Argélia permitido a reação do
Chile, tornando a classificação de seu
time mais difícil, o técnico Mehedine
Khallef disse que instruiu seus jogadores no intervalo para se preocuparem
apenas com a vitória, e nào se importarem com a diferença de gols.
— Admito que agindo assim possa
ter prejudicado meu time. Agora temos
de esperar o resultado do jogo entre
Alemanha e Áustria para sabermos se a
Argélia continua na competição. Por
isso. e evidente que torço para uma
vitoria dos austríacos, ou por uma grande exibição da Alemanha, que pode
muito bem arrancar da Áustria uma
vitória consagradora. com grande diferença de gols.
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Khallef admite que instruiu mal
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Sérgio Dantas
Gijon O jogo de hoje entre Alemanha Ocidentale
Áustria promete ser um dos mais emocionantes dessa
Copa do Mundo até agora, pois transformou-se numa
verdadeira decisão. Os dois times ainda lutam pela
classificação — a Alemanha com muito mais responsabilidade, já que só a vitória a fará passar à segunda
fase da competição — e até a Argélia pode continuar
.• JÉT- - -2» V ^fii-^ÍS,, JK »P| ^^P^^tâÉKF í?
na competição, dependendo do resultado.
A Áustria está em situação um pouco mais côm<£
da, pois pode perder até por uma diferença de dois
o
gois que estará classificada. Se empatar, garantirá
imporprimeiro lugar do grupo. O jogo ganhou tanta
tância que os dois técnicos estão tentando esconder a
escalação para surpreender o adversário.
Jupp Derwall, da Alemanha, que pretendia colo-car Hansi Muller no segundo tempo, para que o
^^ ** ILíJÉÜML! jogador, uma de suas principais peças, fosse readquiBÊi i
rindo ritmo de competição, agora já não sabe o quç
fazer e dificilmente poderá lançar mão de seu apoia•dor. A tendência de Georg Schmidt, técnico da Aus*
tria, é manter o time que venceu as duas primeiras
partidas (Ia 0 no Chile e 2 a 0 na Argélia).
-*™ *WS»
sr «ai **>l

Khallef revelou que em função dos
Áustria — está classificada mesmo que perca até pela
jogos a que assistiu de Áustria e Alemãde dois gols. hoje, para a Alemanha Ocidental.
diferença
nha. acha que as chances de vitória de Neste caso, ha um tríplice empate em primeiro lugar e
um ou outro time sào iguais.
ela se classifica porque tem melhor saldo de gols que a
A queda acentuada de rendimento Argélia. Basta o empate hoje para se classificar em
do time do primeiro para o segundo primeiro no grupo.
tempo foi justificada por Khallef como
Argélia — está classificada se a Áustria vencer ou
um fator psicológico que afetou o time empatar com a Alemanha. Se a Alemanha vencer por
negativamente.
gols. estará classificada no lugar da
— Já na partida anterior, com a Aus- diferença de quatro
com melhor saldo de gols que esta.
ficará
Áustria
porque
tria. estávamos bem em campo e sofre— Só se classifica com a vitória
Alemanha
Ocidental
mos um gol desmoralizante. E o time se (por qualquer escore). Se vencer por diferença de três
deixou afetar e acabou perdendo de 2 a gols. Argélia e Áustria ficam empatadas em segundo
0. Neste jogo. ocorreu algo semelhante: lugar no saldo de gols. Neste caso. a decisão da segunda
mais que alguma deficiência física, to- vaga será pelo numero de gols de Áustria e Argélia e
mamos os dois gols em função de um dependera, naturalmente, dos gols que a Áustria fizer
mal psicológico, que nào sei qual é, mas hoje.
voltou a nos afetar quando importante
para nos era ampliar o marcador.

G«0£2£
Alemão

Schmidt quer
fazer surpresa

A necessidade de vencer
a Áustria para continuar
na Copa deixou o técnico
Jupp Derwall, da Alemãnha, visivelmente nervoso
após o treino da equipe na
tarde de ontem. O técnico,
que se mostrara cordial peIa manhã,' quando afirmou
que Hansi Muller entraria
no segundo tempo da partida de hoje, ao tomar conhecimento da vitória da
Argélia, decidiu que só divulgará o time hoje e que o
banco de reservas será relacionado de acordo com a
necessidade do jogo.
Derwall admitiu que o
resultado favorável à Argélia o decepcionou inteiramente, pois supunha que o
Chile se reabilitaria da fraca campanha nesta Copa.
— Tinha esperanças de
que a definição deste grupo fosse hoje (ontem), conforme lhes disse. Mas este
resultado não foi bom e
temo que a Alemanha entre em campo nervosa e
capaz de se confundir, sobretudo porque a Áustria
também quer ganhar porque não tem sua classificação assegurada. É um jogo
perigoso para as duas Seleções. Apesar disso, acho
que vamos superar o nervosismo inicial com o decorrer da partida e temos
tudo para vencer e conseguir a classificação.
Segundo Derwall, além
da importância para a
classificação, pois a todo
momento lhe é lembrado
que no último Mundial foi
o adversário-de hoje quem
fez a Seleção Alemã voltar
mais cedo para casa, uma
vitória sobre a Áustria é
capaz de devolver aos ale-

Com o argumento de que
Jupp Derwall não divulgaria a escalação da Alemãnha, o técnico da Áustria,
Georg Schmidt, também
resolveu manter a formaçáo em sigilo até a hora do
jogo de hoje, no Estádio El
Molinon, para surpreender
o adversário.
Do treino realizado nesta cidade, no campo do La
Cuéva, até o apoiador
Kurt Jara, até então contundido, participou. Mas o
próprio jogador informou
que iria à tarde a um hospitai de Gijon para tirar
uma nova radiografia da
perna fraturada para saber
se tem condições de jogar
na segunda fase da Copa.
Exageradamente otimista pela manhã, Schmidt
afirmava que a Áustria jogaria ofensivamente. Ao final da partida em Oviedo,
o técnico admitiu que o
resultado do primeiro tempo lhe afetara os nervos e o
deixara preocupado.
• — Não foi bom a Argélia
ter vencido o Chile. Mas
podia ter sido muito pior
se mantivessem o resultado do primeiro tempo. De
qualquer forma, isso nâo
altera meus planos, pois
decidi enfrentar a Alemãnha em condições de igualdade para provar a força
de meu time. E náo estava
me importando com o resultado do jogo.
O técnico austríaco deixou claro que não teme o
adversário porque pode repetir a façanha de 1978,
quando derrotou os alemães e acabou com a possibilidade de conquistarem o bicampeonato.
— Estou sempre dizendo que meu objetivo é o
primeiro lugar. É uma
questão de prestígio. Nào
temos medo da Alemanha
e, em Copas do Mundo,
eles é que devem temer o
confronto conosco, pois na
Ultima saíram decepcionados.
Schmidt afirmou que a
campanha da Áustria só
tende a crescer com o andamento dos jogos. Por isso. acredita que vá às fi-inais.

mães o prestígio que desfrutavam antes do Início
da competição.
— Quando me lembram
da derrota de 1978, na Argentina, sempre digo que
respeito a Áustria, que as
duas seleções se equivalem tecnicamente. Por'18so, creio que vai ser o melhor jogo do grupo de Astürias. E é lógico que só pensamos em ganhar. Primeiro, porque é o único resultado que nos convém; e
segundo, porque é a opor-^
Umidade de nos reabilitarmos. Por fim, porque quero,
a liderança do grupo. No
momento, não penso em
vantagem de jogar à noite
ou contra determinados
adversários. Minha meta é
classificar o time.
Embora se negasse a comentar os próximos grTF
pos e sobretudo falar de
Brasil e Argentina, Derwall apontou o futebol inglês como capaz de Interferir nos prognósticos quanto aos favoritos para ga-.
nhar a Copa da Espanha. >
— Repito que não comecei a pensar nos qu4trô]
grupos da próxima fase.E
•muito menos sobre as pos-,
sibilidade de Brasil ou Ar-gentina.
Finalmente, Derwall' re-'
velou que a escalação da
Alemanha só seria forneci-,
da momentos antes do jogo, pois queria pensar bastante nas variações táticas
que pode utilizar. Por isso,
disse que a relação dos jogadores para a reserva será extremamente importante.

Breitner, líder que
ainda não se impôs
Apesar da liderança que
exerce sobre os companheiros e a influência sobre o próprio Derwall desde que voltou ao futebol
alemão e reassumiu o posto na Seleçào, Paul Breitner já não consegue brilhar
dentro de campo como
quando atuava junto de
Sepp Maier, Beckenbauer,
Overath e outras estrelas
do time campeào do mundo de 74.
Segundo ele próprio, isto
nâo tem explicação lógica
e, evitando culpar algum
companheiro, atribuiu a irregularidade da equipe
nesta Copa a uma série de
fatores.
— Eu, particularmente,
me sinto em boa forma. E
penso que o time pode jogar muito melhor, sob todos os aspectos. E não concordo que ele esteja cansado. Na verdade, viemos de

uma temporada difícil, na,
Alemanha e nos prepara-mos durante apenas duas.
semanas e meia na Flores-.
ta Negra. Suponho que tenha sido um período ade—
quado. Mas o fato é que,'
contra a Argélia, estivemos muito lentos. Pode ter«
parecido cansaço, mas não
era, nâo. Na verdade, era
difícil penetrar no fortebloqueio armado à frente
da área da Argélia. Isso é
que nos criou alguma dificuldade. E, além disso, não
é minha atribuição criticar
companheiros.
Ao ser informado de que
o técnico Jupp Derwall
disse nâo estar entenden- J
do o que se passa com o
time, Breitner esboçou um
sorriso e respondeu que o'
técnico vai ter tempo para
entender, porque o time.
vencerá a Áustria e passará à segunda fase da corn^,
—.petição.
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Menotti elogia personalidade do time de Teie
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Brasil é o melhor
até agora
que a primeira etapa está
acabando e que a verdadeira Copa do
Mundo está prestes a começar, a
AGORA
qjiestão é: o que acontecerá com o
Brasil? E muito cedo para dizer — muito
cedo mesmo — se esta Seleção armada por
Telê Santana está no mesmo nível das campeãs mundiais de 58, 62 e 70. Ainda é cedo
para isso mas não para dizer, sem prejudicar
ninguém, que o Brasil de Telê é, até agora, a
equipe melhor armada aqui na Espanha. Isso
é um elogio meu porque, como sou mesmo
acusado de torcedor, normalmente agradeço
os cumprimentos e deixo as trombetas soarem para os jogadores.
Este elogio é mais baseado nas vitórias
do Brasil sobre a União Soviética e a Escócia
do que propriamente nos 4 a 0 da vitória
sobre a inocente Seleção da Nova Zelândia
que foi gentilmente despachada pelo Brasil
nesta sua primeira Copa do Mundo. Foi
contra a URSS — um verdadeiro desafio —
que vi renascer nos brasileiros a habilidade
para superar outras equipes. Nem mesmo os
escoceses, defensivos demais, conseguiram
perturbar o jogo natural dos brasileiros. E,
naturalmente, nem a Nova Zelândia, que
ofereceu ao Brasil a chance de um jogotreino com espaços abertos na direita, tão
vastos quanto os de algumas fazendas neozelandesas.
Tudo bem, vocês vão dizer, o Brasil
goleou e já estava classifcado e com o primeiro lugar assegurado no Grupo VI em que
teve um aproveitamento de 100%, com três
vitórias, seis pontos ganhos, 10 gols pró e
apenas dois contra. Então, de que Pele se
profissional — e
queixa? Apenas continuo
brasileiro o bastante — para ter notado uma
certa atitude de descaso em alguns jogadores
no Estádio Benito Villamarin. Houve alguma
indisciplina tática no posicionamento de aiguns jogadores. Eles pareciam correr por
onde escolheram e não como se estivessem
dirigidos pelas circunstâncias do jogo ou por
seu técnico. Seria uma imprudência qualquer
jogador brasileiro achar que a Copa do
Mundo é mais um troféu apenas para sua
coleção particular.
Mesmo se com esse jogo o Brasil chegar
às finais e o país conquistar seu quarto
troféu, eu relutaria em dizer que essa seleção
pode Ser colocada ao lado das antigas Seleções. Pela simples razão de que ela está junta
há apenas um ano e suas antecessoras cresceram juntas durante cinco, oito anos. A maior
parte de meus cinco melhores times, indica-

dos antes do jogo inaugural, passaram à
Argentina, Espanha,
segunda etapa: Brasil,
Bélgica (minha "zebra"). A Alemanha Ocidenta) ainda falta jogar com a líder do Grupo
II, a Áustria. E duas outras seleções surgiram
como fortes concorrentes para, no mínimo,
as semifinais: Inglaterra e União Soviética.
O brasileiro Carlos Alberto Parreira,
técnico do Kuwait, foi o primeiro na Espanha
a destacar a versatilidade dos ingleses. Eles
se armaram, superaram dois bons adversarios e encontraram um meio de chegar hoje a
seu último jogo, contra o Kuwait, em Bilbao,
com duas vitórias e o primeiro. lugar no
Grupo IV. E enfrentam uma Seleção ainda
abalada com as punições da FIFA impostas
após os tumultos na derrota para a França
mas disposta a obter um resultado ainda
melhor que o de seu outro jogo — um
empate com a Tcheco-Eslováquia. A imprensa inglesa deve ainda estar gastando laudas e
laudas e comemorando esse parcial sucesso
na Espanha de uma Seleção que ficou de fora
das duas últimas Copas do Mundo.
Mas eles devem estar dividindo as manchetes com outro acontecimento histórico: a
alegria do Príncipe Charles e de Lady Dy
com o nascimento de seu primeiro filho.
Algumas pessoas— poucas — encontram
prazer nas violentas comemorações de alguns
torcedores ingleses. O valor desta torcida
tornou-se altamente duvidoso. No dia do
nascimento real houve também muitas noticias com fotos dos arruaceiros e fanáticos fãs
do time de Sua Majestade. As fotos mostravam, entre outras coisas, um torcedor com
um olho preto fechado por socos, dois adolescentes bêbados acenando com uma garrafa
de vinho em vez da Union Jack antes —
repito, antes — do jogo começar, e um outro
torcedor sendo obrigado por um policial
espanhol a esvaziar seus bolsos depois de
exibir num deles um punhal.
Não pretendo descobrir a causa dessa
doença. Parece ser normal na vida de alguns
países. Talvez o mundo já tenha conflitos
demais para os jovens terem algum respeito,
embora não se encontre os mesmos problemas entre os igualmente fanáticos torcedores
de outras Seleções desta Copa. A batucada
insistente dos brasileiros durante os jogos,
por exemplo. E musical, perfeitamente suportável e alegre sem ser ameaçadoramente
violenta. Talvez haja vinho barato demais à
disposição de todos e policiais de menos nos
locais com problemas," embora a polícia espanhola tenha prendido cerca de 10 torcedores
ingleses em Bilbao na primeira semana de
torneio. Só espero que o bom nome obtido
pelos jogadores ingleses não seja destruído
por essas anormalidades.
(Depoimento a Steve Richard.)
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A Revista do Domingo está convocando
as grandes estrelas do esporte brasileiro.
As melhores marcas de artigos esportivos.
Elas vão formar a seleção que vai atuar em sua
ediçãodelldejulho.
Uma edição especial que vai mostrar, lance por
lance, as últimas novidades em artigos esportivos
apresentadas na Feira dos Esportes. l.a Mostra Nacional
de Artigos Esportivos.
Taí uma grande oportunidade para o seu produto
fazer mais uma boa exibição.
E mostrar porque é um dos maiores nomes do
esporte brasileiro.
Apresente-se agora mesmo.
E garanta a sua vaga nesta seleção.
Anuncie na edição especial da Revista do Domingo
de 11 de julho.

DOMINGO

Descanso de 1 ano
Menotti começa amanhã os
treinos para enfrentar a Itália,
equipe que considera bem diferente da que disputou o Mundial de 78, dependendo de jogadores de ataque. Náo sabe o
que pode acontecer nessa partida, mas crê na vitória argentina Disse que vai se afastar —
pelo menos um ano — da Seleção Argentina, independente
do resultado que obtiver na Copa do Mundo.
O futebol argentino tem
resolver
alguns problemas
que
de organização. Quero me afãstar pelo menos um ano. Mas
isso não tem nada a ver com os
jogadores. Ao contrário. A próxima safra de jogadores argentinos será muito boa. Os garotos de 17 e 18 anos sáo muito
bons. Como o Brasil, a Argentina também tem condições de
revelar jogadores a cada dia.
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Maradona passou o dia com sua noiva, Cláudia, e não atendeu aos pedidos de entrevista

Maradona fechou o "kiosco"

SSSr"*
BRASIL
ARGENTINA
ITÁLIA

' ní___i___lnr^^,a',r

!fl»few«

duas. Menotti disse que, embora não tenha vencido o Brasil
em seis jogos (perdeu três e
empatou três), nos jogos importantes também nunca perdeu.
Deu a entender que considera
oficial apenas o 0 a 0 de 78, em
Rosário, pela Copa do Mundo, e
o 1 a 1 do Mundialito, em Montevidéu, em 81. As derrotas pela
Copa do Atlântico, quando o
Brasil era dirigido por Brandão
e Coutinho, ele não considera,
ou prefiriu omitir.
Nunca venci o Brasil,
mas também nunca perdi em
competição oficial. Acho também que isso pode terminar
agora, na Espanha.

Alicanle/UPI
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Alicante — O técnico César res, do goleiro ao pontaLuis Menotti estava contente. esquerda.
Foi o último a descer para aimoçar. A princípio, não quis
Zico ou Maradona
dar entrevistas, para não falar
do grupo da Argentina, onde
Menotti não quis fazer previestão o terceiro e o quarto colo- são sobre a partida Brasil e
cados da última Copa. Tranqüi- Argentina. Acha que tudo vai
lo, acabou cedendo e mostrou depender de como estiver o estoda sua alegria ao falar de fti- tado psicológico de cada jogatebol, principalmente o de Ar- dor, pois as duas equipes se
gentina.e Brasil, para ele, equi- eqüivalem em determinados
pes que deverão jogar e acabar pontos. Onde uma é fraca, a
de vez com o conceito de que os outra é forte, e vice-versa. Os
europeus é que estão certos, adversários se ôonhecem bem e
tem tudo para fazer uma partiusando a força e a virilidade.
O sorteio foi feito de uma da excelente, ajudando a elevar
maneira que Brasil e Argentina o nível técnico da Copa da Esnão possam chegar à final jun- panha, que já apresentou uma
tos. O grupo é muito bom e fica série de surpresas.
— Na partida entre Brasil e
faltando só a Holanda para
completar os quatro primeiros Argentina, ganha quem estiver
da Copa passada. O Brasil hoje melhor. Se Zico estiver com 10
tem um time com personalida- pontos e Maradona com dois,
de, forte. Seria ótimo se pudés- ganha o Brasil. Se Maradona
semos jogar a final. Para mim, estiver com 10 pontos e Zico
esse é futebol brasileiro, de to- com dois, ganha a Argentina. A
que, de garra O futebol apre- vitória depende da inspiração
sentado em 78 era de força, de de cada jogador. Como posso
briga.
dizer hoje o que vai.se passar
Menotti não quis de forma com um Zico, com um Maradoalguma criticar o ex-treinador, na, com um Passarella, com um
Coutinho, seu amigo, mas acha Luisinho, todos craques, de
importante que o Brasil conti- grande experiência e categoria.
nue a ter grandes jogadores — Essa partida será boa para
como os que fizeram a história mostrar o futebol argentino e
de seu futebol — e não jogado- brasileiro, o sul-americano, e
res preocupados em brigar, em parar de vez com esse negócio
marcar com violência, sem dei- de que o europeu é que tem um
futebol bom, de luta, de força,
xar o adversário jogar.
Essa equipe que está na de velocidade. Se não for a ArEspanha é que representa o fu- gentina, evidente que quero
tebol brasileiro. Coutinho era que seja o Brasil um dos finaum técnico jovem e fez algumas listas.
Menotti vê tanto equilíbrio
experiências, pois era inteligente. Mas Telê tem o apoio da nas duas equipes que, para ele,
torcida e pode fazer uma equipe o resultado pode até ser de 4 a 0
excelente, com ótimos jogado- a favor de qualquer uma das

• Enzo Bearzot, técnico da
Itália, elogiou muito as seleções do Brasil e da Argentina,
seus adversários na segunda
fase da Copa do mundo. Bearzot lembrou que já no Mundialito do Uruguai o Brasil demonstrou um futebol de melhor qualidade, "perdendo a
final por uma contingência".
Quanto à Argentina, disse que
o rendimento depende muito
de Maradona e de Kempes,
mas que é uma grande equipe.
Ele não tem preferência quanto ao primeiro adversário, mas
preferia não ter que enfrentar
nenhuma das duas seleções
nessa segunda fase. Bearzot
garantiu que a Seleção Itáliana vai melhorar, como aconteceu na Argentina, em 78.

• Brasil è Itália jogaram três
vezes em Copas do Mundo. O
Brasil venceu duas e perdeu
uma, a primeira, em 1938, na
França. As vitórias brasileiras
acontenceram em 1970, na Copa do México < Brasil 4 a 1) e na
Copa da Argentina (Brasil 2 a
1).
• A imprensa italiana criticou
severamente o desempenho
de sua Seleção na primeira
fase da Copa. O jornal II Messagero afirma que "Itália se
classificou da pior forma possivel"; o Corriere delia Será
diz que a Itália continua sendo uma equipe de "segunda
classe".

O meio-campo Ardiles e Diego
Maradona foram os únicos que se
recusaram a dar entrevistas, mantendo um clima hostil, sem justificativa. Ardiles ainda chegou a fazer
uma afirmação, com relação à Itália. Mas Maradona não permitiu
sequer que os jornalistas chegassem perto.
— A Itália de hoje não pode ser
comparada à de 78, foi tudo o que
disse Ardiles, após levantar da mesa onde estava com Patrício Hernandez e as esposas de ambos.

Maradona, por sua vez, fez uma
brincadeira, provocando risos de
sua namorada.
Maradona, posso te fazer uma
pergunta?, perguntou o repórter. A
resposta de Maradona:
Ya feche ei kiosco hoy — afirmando que já havia fechado o bar e
que não falaria mais. Cláudia riu
muito e os dois foram de màos
dadas até a praia, apesar do forte
vento.

Olguin critica Itália
Com dois pontos logo abaixo do
qjho direito, o lateral-direito Olguin
acha que a Itália não poderá superar o atual futebol jogado por Brasil
e Argentina. Sem atacantes de primeira qualidade e defensores de
bom nível técnico, como Cabrini,
Scirea e Gentili, Olguin disse que a
Itália joga um futebol ultrapassado
e que deve tomar cuidado para não
ser surpreendida pelo futebol sulamericano. Na copa passada, a Itália foi a única a derrotar a Argentina.
— Mas o time da Itália de hoje
nâo pode nunca ser comparado ao
da Copa de 78. Nesse time de hoje
não tem nenhum atacante que possa fazer jogadas de Inspiração, co-

mo Bettega e Causio, na equipe
passada. Paolo Rossi está aí, mas
completamente fora de forma, pelo
que ouvi dizer.
Olguin acredita que não terá nenhum problema para a Argentina
enfrentar o Brasil agora nessa próxima fase. Para ele, um dos dois
terá mesmo que ser eliminado, e o
quanto antes isso acontecer, melhor:
— A Argentina está preparada
para enfrentar qualquer adversário
e a partida será uma das melhores,
afirmou Olguin, que levou uma
pancada próximo ao olho e levou
dois pontos no local. Mas isso não o
impedirá de jogar contra a Itália,
terça-feira, em Barcelona.

Kempes está confiante
Mário Kempes estava alegre e
totalmente diferente dos demais
companheiros. Brincou muito com
sua filha Ariane, de três anos. Kempes chegou ao Eurotenis por volta
das três horas e foi logo questionado pela filha:
— Onde você estava papai?
O jogador riu e mandou preparar uma mesa, onde sentou com a
mulher, Mavi, enquanto Ariene
brincava em volta, mostrando
grande inteligência ao falar francês
e português. Cantarolou o Balance,
Balance, interpretado por Gal Costa. Kempes também concordou
com uma série de observações que

seus companheiros já haviam feito.
Acha que a Itália não possui um
time forte e que a Argentina, ao
contrário, está nesta Copa com
uma equipe que pode perfeitamente disputar o titulo. Antes, evidentemente, tem que passar pelo
Brasil.
— Estou impressionado com a
facilidade com que o Brasil vem
tocando a bola até chegar ao gol do
adversário. Me impressionou muito
porque isso vem sendo feito com
bons adversários, do nível de União
Soviética e Escócia. É um time que
busca seu objetivo e só posso lamentar que tenhamos que jogar
contra o Brasil agora.

Festa acaba pela manhã
movimentação no

Todos os jogadores da Argentina tiveram o dia livre ontem. Quase
todos acordaram tarde pois saíram
às quatro da rnanhã de uma festinha em Benidor. O Hotel Eurotenis
viveu um dia de alegria. Ardiles.
Patrício Hernandes. Mario Kempes. Maradona. Olguin. Valdanos e
outros almoçaram lá com suas muiheres ou namoradas, provocando

hail do
grande
hotel, situado ao lado da concentraçào. no Hotel Montiboli.
O grupo de Argentina, Brasil e
Itália foi analisado de várias formas
e por quase todos os jogadores, que
concordaram em um ponto: quem
vencer a partida entre Brasil e Argentina poderá ser o campeão da
Copa do Mundo da Espanha.

COPA DO MUNDO

JORNAL DO BRASIL
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Espanha fica na Copa até perdendo por um gol
Cláudio Arreguy

Biiigham, um técnico
educado e enigmático
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Sorridente, irônico e
atencioso, porém enigmático. Em resumo, seria este o retrato mais
fiel do técnico Billy Bingham, responsável pelo
Selecionado da Irlanda
do Norte, que tenta hoje
uma façanha, ou seja,
eliminar um dos favoritos para a classificação
neste Grupo 5 e garantir a presença de mais
um time britânico na
segunda fase.
Lamento a eliminação da Escócia, que
outra vez perde no saldo de gols, mesmo mostrando bom futebol. Fez
grande partida diante
da União Soviética e goleou a Nova Zelândia.
Mas teve a má sorte de
enfrentar o Brasil num
dia inspirado e isto foi
fatal às suas pretensoes.
E a sua equipe, como jogará?
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(1) Jennings
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l) Arconada
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2)
5)
6)
3)
(
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( 2)
( 5)
(12)
( 3)

Camacho
Tendillo
Alesanco
Gordillo

Jimmy Nicholl
Chris Nicholl
MacLelland
Donaghy

( 4) McCreery
( 8) Martin 0'Neil
(10) Mcllroy

( 4) Alonso
. (16) Sanchez
;(10) Zamora
-nu.
b^i 7) Juanito
» ( 9) Satrustegui
7(11) Lopez Ufarte
Técnico — José Santamaria
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(11) Hamilton
( 9) Armstrong
(16) Whiteside
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— Amanhã(hoje) informo a escalaçáo. Nunca foi do meu gosto antecipar os nomes. Podem até perguntar aos
jornalistas irlandeses se
não estou sendo sincero
— afirmou, sob os acenos positivos de cinco
repórteres irlandeses.

Técnico — Bolly Bingham

Local — Estádio Luis Casanova
Horário — lá horas (do Brasil)
Juiz —Hector Ortiz Ramirez (Paraguai)
TV — Transmissão direta

'¦'¦i'r, Valencia — A Seleção Espanhola tenta hoje
confirmar a classificação à segunda fase da Copa do
Mundo, enfrentando a Irlanda do Norte, no Estádio
Luis Casanova, que receberá novamente um grande
¦o público para incentivar o time da casa. Os espanhóis
, podem perder até pela diferença de um gol, mas
.-.prometem buscar a vitória, para disputar a segunda
7fase.num grupo mais fácil.
Com as equipes disputando ainda a classificação,
os técnicos Santamaria e Billy Binham fazem misté• "irio sobre as escalações, mas ambos devem manter os
titulares dos jogos anteriores. A exceção pode ser o
apoiador Zamora, da equipe espanhola, que continua contundido e será examinado hoje pelo médico
Jorge Guillen.
As atividades de Espanha e Irlanda, após o jogo,
serão bem distintas. Os espanhóis têm um vôo fretado para Madri, em caso de classificação. Se conseguirem presença na segunda fase, os irlandeses já resolveram comemorar da discoteca Suso's. Como beber e
se divertir é um hábito deles, é bem possível a
manutençào do programa, mesmo em caso de eliminação.
• A cidade de Valencia está
para festejar
'}'% classificação espanhola, da preparada
qual ninguém duvida.
O espetáculo mais belo, sem dúvida, será a festa
"denominada
Ia falia. Haverá a queima de um gigantesco boneco, em madeira de vime — um atlas
corregando nos ombros uma bola de futebol, tendo
em volta várias figuras de cera.

SITUAÇÃO DO GRUPO
Quini pode entrar durante o jogo de hoje mas Alesanco é titular no time espanhol

Santamaria resolve falar

Contra seus hábitos, o técnico
Santamaria anunciou que, se Zamora se recuperar, a equipe espanhola deve ser mantida, em relação
ao jogo contra a Iugoslávia. Mas ele
conservou uma ponta de mistério,
não revelando o nome do substituto do armador, que dificilmente terá condições físicas para atuar.
Apesar da confirmação dos outros 10 titulares e um suspense para
esconder a esquematizaçâo tática
do Selecionado Espanhol, visto que
a Zamora cabe a condição de gerente ou organizador das principais
jogadas ofensivas. Santamaria explicou que aguarda até hoje cedo,
quando o jogador será examinado,
para definir quem ocupa sua posição.

Espera a recuperação
Quando iniciou a coletiva de ontem cornos jornalistas, última no

Parador Luis Vives, Santamaria foi
logo divulgando o nome de 15 jogadores que relacionará para o jogo
de hoje. O 16° lugar é de Zamora,
com o nome de um possível substituto também mantido em sigilo.
Ele relacionou Arconada, Urruti,
Camacho, Urquiaga, Tendillo, Alesanco, Gordillo, Alonso, Sanchez,
Gallego, Saura, Juanito, Satrustegui, Quini e Lopes Ufarte.
Se Zamora for vetado, Santillana deve ser chamado para o banco.
Santamaria disse que convocou
Gallego, apontado como titular antes da Copa, porque este se recuperou bem do problema na coxa, estando em condições perfeitas de
jogo. Mesmo assim, Gallego não
parece a primeira opção para substituir Zamora. Saura deve ser o
escolhido.
— Vamos esperar a recuperação
do Zamora àté amanhã (hoje). O
médico disse hoje (ontem) que está
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ESPANHA
IUGOSLÁVIA
IRLANDA
HONDURAS

sendo boa. Se autorizar a escalaçào, eu o relaciono sem hesitar. Se
Zamora puder jogar, a equipe será a
mesma, pois não há necessidade de
mudanças.
Santamaria voltou a dizer que a
Seleçào Irlandesa é um adversário
incômodo e com bom preparo fisico.
— Só pensamos em vencer, pois
nào sabemos jogar diferente. É ciaro, precisamos manter a calma,
mas temos que oferecer ao público
o verdadeiro futebol espanhol, feito
de luta, trabalho e honradez. Confio
na gana dos jogadores, na determinação de cada um em tentar a
vitória. São 11 homens que devem
trabalhar para ganhar, sem depender de um líder, como muitos ficam
afirmando. Sobre a torcida de Madri, disse que também é espanhola
e saberá incentivar a Seleçào, como
faz a de Valencia.
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Espanha — Classlfica-se hoje, caso vença,
empate ou até mesmo
se perder pela diferença
de um gol (então, fica
com saldo zero mas terá
maior número de gols
marcados que a Iugoslávia). Se perder por diferença de dois ou mais
gols, estará eliminada.

empatar de 0 a~0 estará
eliminada, pois a Iugoslávia terá maior numero de gols.
Iugoslávia —Classifica-se, caso a Irlanda do
Norte perca ou empate
de 0 a 0, hoje. Se Irlanda
x Espanha empatar por
1 a 1, decide a vaga com
a Irlanda, por sorteio;
se a Irlanda vencer ou
Irlanda do Norte — empatar
por contagem
Classifica-se, caso ven- superior alai (2 a 2,3a
ça hoje, por qualquer 3, etc.) estará eliminacontagem, ou empate da,
pois ficará com mepor contagem superior nor número de gols que
a 1 a 1 (2 a 2, 3 a 3, etc). a Irlanda.
Se empatar de 1 a 1,
Honduras — Já está
decide a vaga com a lugoslávia, por sorteio; se eliminada.

Honduras ingênua cede no fim para Iugoslávia
- -tt&itodM&JLF *mw«mitm*m}!&&^^-

Iugoslávia 1 x O Honduras
;>ílocal — Estádio La Romareda (Zaragoza)
;77'Juiz — Gaston Castro (Chile)
SM
Cartões amarelos — Krmpotic e Maradiaga
Cartão Vermelho — Gilberto
/
Iugoslávia — Pantelic; Krmpotic, Zajec, Stojkovic e
Jovanovic (Halidhodzic); Gudelj, Sljivo e Surjac; Zlatko
Vujovic (Sestic), Susic e Petrovic.
Honduras — Arzu; Drumond, Costly, Villegas e Bul- ,
nes,- Zelaya, Gilberto e Maradiaga,- Cruz Murilo :
/
(Laing), Betancourt e Figueroa.
Gol — no segundo tempo, Petrovic (43 minutos).

Zaragoza — As lágrimas de Figueroa, Zelaya e do
goleiro Arzu — com lugar já certo entre os maiores desta
Copa —- estirados no campo logo após o encerramento da
partida, retrataram bem o drama de Honduras, ao ver
escapar, a três minutos do final, a classificação quase
certa, pela ingenuidade de Gutiérrez e Laing, que cometeram um pênalti desnecessário em Sestic, transformado
no gol da vitória de 1 x 0 e que conservou as esperanças
de classificação da Iugoslávia.
A ingenuidade também acompanhou os jogadores
hondurenhos durante a maior parte do jogo e foi respon•sável por terem perdido quatro gols feitos — dois em
cada tempo. E, como a velha máxima do "quem nào faz,
leva" voltou a funcionar, a equipe da América Central
amargou uma derrota imerecida e regressa a Tegucigalpa sem concretizar o sonho de pelo menos atingir as
quartas-de-final. o que jâ seria a consagração, para quem
participa pela primeira vez de um Mundial.

Um time diferente
Após a bonita exibição contra a Espanha, em que
perdeu (2 a 1) por causa de um pênalti inventado pelo
árbitro, a Iugoslávia era considerada favorita ontem. Um
favoritismo lógico, ditado ainda pela superioridade técnica de sua equipe. Mas o começo do jogo mostrou de
novo o meio-campo hondurenho tocando a bola com
tranqüilidade e enfrentando o bom meio-campo contra• rio em pé de igualdade.
w? Assim, as ações transcorriam mais da entrada de
uma grande área a outra. Como os iugoslavos necessitavam vencer, passaram a tentar o gol com maior freqüència. Então, surgia o goleiro Arzu. sempre bem colocado e
firme, para dar vantagem a Honduras na luta de sua
defesa contra o ataque adversário. Curiosamente, apesar
. do domínio territorial da Iugoslávia, os hondurenhos
poderiam ter virado o primeiro tempo ganhando de 2 a 0,
nao fosse a ingenuidade de Betancourt e Costly. que
gols certos, livres à frente de Pantelic, no
- perderam
último quarto de hora.
•'
No início do segundo tempo houve outras duas
nítidas oportunidades de gol. ambas desperdiçadas pela
falta de malícia de Gilberto, novamente livre diante do
goleiro. Os iugoslavos voltaram a mandar nas açóes mas
; ai lutavam também contra o relógio, pois o 0 a 0
mantinha-se teimoso em beneficio de Honduras. Os raros
chutes a gol eram sem pontaria ou defendidos com
precisão por Arzu.
A partida aproximava-se do fim e as equipes, exaustas, abandonaram todos os esquemas táticos e partiram
para um tipo de jogo em que a garra substituía a técnica.
Cada minuto era conferido com impaciência por todos
do banco de Honduras e da Iugoslávia. Para uns. representando a aproximação do momento de comemorar a
classificação quase certa e até imprevista: para outros, o
instante de amargar a eliminação prematura e desmoralizante. fora de qualquer previsão.
Foi quando Sestic. num avanço desesperado, passou
¦ entre dois contrários e penetrou na área. Nào havia
perigo iminente de gol. mas Gutiérrez o calçou e Laing
-ajudou a derruba io. Um pênalti indiscutível, que mudou
, a história da partida e o destino de duas seleções nesta
• CoDa.
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Gilberto (E) criou
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várias situações de gol, perdeu

outras e acabou sendo expulso
Zaragoza/UPI
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Betancourt supera Zajec num dos muitos ataques que Honduras não soube aproveitar

Atuações
IUGOSLÁVIA
Pantelic — Nas vezes em
que foi solicitado, demonstrou calma e arrojo, inclusive salvando um gol, ao se
atirar nos pés de Gilberto.
Krmpotic — Avançou
pouco mas soube conter
Figueroa.
Zajec — Subiu constantemente no apoio e, por
vezes, foi supreendido com
bolas longas em suas costas, em perigosos contraataques de Honduras.
Stojkovic — Teve muito
trabalho com Betancourt
mas quase sempre levou
vantagem.
Jovanovic — Vinha
atuando bem, facilitado
pela inoperància de Cruz
Murilo. Mas foi substituído
no intervalo por Halidhodzic, que fez algumas incursões positivas pelo seu
setor.
Gudelj — Eficiente no,
trabalho de meio-campo,
entendendo-se bem com

Sljivo. Em algumas ocasiões tentou também os
chutes a gol.
Sljivo — Incansável no
meio-campo, onde foi a
melhor figura de sua
equipe.
Surjac — Nào repetiu o
excelente desempenho do
jogo com a Espanha, abusando de dribles desnecessàrios.
Zlatko Vujovic — Outro
que estava bem na partida
mas foi substituído por
Sestic, que teve o grande
mérito de provocar o pénalti, em ótima jogada individual.
Susic — Procurou sempre chutar a gol. mas faltou-lhe pontaria ou sorte
para surpreender Arzu.
Petrovic — Trabalhou
com acerto e deu bons centros sobre a área. Bateu
com classe o pênalti, revêlando frieza num instante
de muita tensão.

HONDURAS
Arzu — Repetiu a bela
exibição dos dois jogos anteriores. com defesas de aito nível. Só foi vencido por
um pênalti indefensável.
Drumond — Entrou pela
primeira vez no time e
atuou bem. mesmo tendo
que vigiar um extrema inteligente como Petrovic.
Costly — Outra vez um
homem importante no sistema defensivo, impondose no miolo da área. Seu
único pecado foi perder
um gol, livre, aos 36 minutos do Io tempo. Chutou
para foram, mas tem a justificativa de náo ser atacante.
Villegas — Atento nas
antecipações para desarmar os atacantes contrarios. em especial Susic. Os
nervos o traíram no fim e
precipitou-se ao cometer o
pênalti em Sestic.
Bulnes — Reapareceu
na lateral esquerda, sem
comprometer.
Zelaya — Discreto, desta
vez. sem acompanhar o ritmo de Gilberto e Maradiaga.
Gilberto — Habilidoso
no trato com a bola. prejü-

dicou-se apenas por querer
fazer algumas jogadas de
efeito. Por isto. perdeu os
dois gols, no começo do 2o
tempo. Mas tem a seu crédito dois excelentes passes
nos gols desperdiçados por
Betancourt e Costly. Descontrolado com o pênalti,
agrediu Petrovic e foi expulso após o gol.
Maradiaga — A melhor
de suas três apresentações. Atento no desarme e
ativo no auxilio ao ataque.
Cruz Murilo — A exempio de Drumond. entrou
pela primeira vez no time.
Mas nada fez. sendo substituído por Laing. Este entrou para reforçar a defesa,
no 2o tempo, mas pouco
apareceu e ainda ajudou
Villegas a cometer o'penalti em Sestic.
Betancourt — Confuso
nos jogos anteriores, desta
vez foi útil e preocupou a
zaga iugoslava, embora
perdesse um gol. aos 33
minutos do Io tempo.
Figueroa — Fez algumas
boas jogadas no ataque e
ainda colaborou no auxilio
ao meio-campo.
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JORNAL OO BRASIL

iliglaterra, invicta, quer manter prestigie^
,1

Bilboo/UPI-AFÇ.

Solon Campos .
—
As Seleções da Inglaterra e do KuBilbao
wait fazem esta tarde no Estádio San Mames a
última partida do Grupo 4. Trata-se de um encontro sem maior importância, do ponto-de-vista ciassificatório, porque os ingleses têm presença assegurada na próxima etapa do torneio e seus adversários praticamente cumprem a tabela.
A Inglaterra está invicta. Derrotou a França,
por 3 a 1, e a Tcheco-Eslováquia, por 2 a 0. Uma
vitória hoje servirá apenas para manter alto o
prestígio do futebol inglês. Com quatro pontos
ganhos, a equipe, mesmo sem alguns titulares,
como Keegan, Brooking (os dois ainda não jogaram porque estão contundidos), Robson, Sansom
e Buchert, é favorita.
A Seleção do Kuwait, que começou com um
empate diante da Tcheco-Eslováquia, quando
apresentou um excelente futebol e apenas não
venceu porque foi prejudicada pelo juiz, foi goleada em seguida pela França, por 4 a 1. O jogo de
hoje, segundo seu próprio treinador, é dificílimo e
uma vitória do Kuwait é quase impossível.
São duas escolas diferentes, um confronto
entre o futebol de toque (o do Kuwait) e o de força.
Mas não se pode negar que a Inglaterra tem
jogadores habilidosos, como Francis, Mariner e
Hoddle, e começa agora a pensar seriamente na
conquista do título. Entre os ingleses, tudo é festa.
Aos homens do Kuwait, resta o consolo de uma
boa apresentação.
• :i Z''
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Hp/
INGLATERRA
(22) Shilton

KUWAIT
(1)

Al-Tarabuesi

:(14) Neal
(2) Naeem
( 6) Foster (14) Mayoof
(18) Thompson ( 3) Mahboud
5) Waleed
(
(12) Mills
( 5) Coppell ( 8) Boloushi
( 9) Hoddle (13) Mubarak
(19) Wilkins (18)Armed

\'.

Os

dcses

estão eufóricos com suas atuações até agora e ontem fizeram um treino

Ingleses descansam titulares

'

( 8) Francis (ló) Faisal
(11) Mariner ( 7) Kaamel
(10) Al-Anbari
(15) Rix

mÊ®
\og^erra

Local: Estádio San Mames (Bilbao)
Horário: 12hl5min (do Brasil)
Juiz: Gilberto Aristigabal (Colômbia)
TV: Compacto às 23h

Despedir-se do Mundial com um bom futebol que .
possa lembrar a exibição da estreia, quando enfrentou a
Tcheco-Eslováquia em Valladolid e deixou o campo sob
aplausos do público, é o grande desejo da Seleção do
Kuwait. Esta tarde a equipe enfrenta a Inglaterra e o
técnico Carlos Alberto Parreira considera uma vitória
tarefa das mais difíceis.
Após a derrota de 4 a 1 para a França, o técnico viu
que seria praticamente impossível conseguir uma vaga
no Grupo 4 e só quer uma despedida honrosa. Cinco
jogadores estarão fazendo o ramadã — só se alimentam
quando o sol se põe — e essa tem sido, nas últimas horas,
a principal preocupação de Parreira, que encarregou o
médico Salem de tentar demovê-los de jejum.
As alterações feitas pelo técnico inglês, segundo
Parreira, não influirão no rendimento da equipe da
Inglaterra que, para ele, continuará tão forte quanto
antes. Sem o centroavante Jassem, um dos destaques do
time, o treinador brasileiro escalou Kaamel na posição. È
um jogador hábil mas nào está em sua melhor condição
física. Ele é rápido, muito técnico e lembra alguns jogadores brasileiros, pela maneira como conduz a bola. Mas
engordou e só tem fôlego para um tempo. Como Jassem
voltou para o Kuwait, contundido na perna direita, optei
pela sua escalaçâo no começo do jogo — disse Carlos
\ Alberto Parreira.

Classificada para a próxima etapa do
Mundial, a Seleção Inglesa jogará esta
tarde contra o Kuwait desfalcada de aiguns titulares, poupados pelo técnico Ron
Greenwood. O ambiente entre os ingleses é
de euforia e todos falam numa vitória.
Além de Keegan e Brooking, que ainda
nâo atuaram, por motivo de contusão, mas
que já estão recuperados, Greenwood resolveu poupar Sansom e Butcher. na defesa, e manter Hoddele no meio-de-campo,
em lugar de Robson, que na última partida
sofreu estiramento na virilha. O técnico

G*Ç*2~

Técnico: Ron Greenwood Técnico: Carlos Alberto Parreira

Kuwait só quer a
despedida honrosa

-Çcbeco-ts*

explica que a fase mais difícil começa na
próxima semana e alguns jogadores mereciam um descanso:
— Keegan e Brooking estão recuperados e creio que logo teremos condições de
contar com Robson. Na defesa, coloquei
Neal e Pôster, para que eles também possam jogar, e poupei Sansom e Butcher, que
necessitam de uma folga, para que possam
retornar em excelentes condições físicas.
Meus jogadores têm-se aplicado muito, em
todas as partidas, e isso é um fator altamente positivo.

SITUAÇÃO DO GRUPO
Grupo 4
Ingloierro
França
Tcheco-Eslováquia
Kuwait

S
E
D
GP GC
V
J
P
200-5
1+4
4
2
I
1
1
5+1
3
3
1
4-2
2302
112
5-3
12
0

Inglaterra — Está classificada em primeiro
lugar.
França — Só não se classifica hoje se o Kuwait
vencer a Inglaterra por diferença de quatro gols e
com placar de 5 a 1 ou superior. Se o Kuwait
vencer a Inglaterra por 4 a 0, haverá sorteio, pois
França e Kuwait terão o mesmo saldo e o mesmo
numero de gols.
Tcheco-Eslováquia — Está eliminada.
Kuwait — Para se classificar, fera de vencer a
Inglaterra por diferença de quatro gols, desde que
o placar seja de 5 a 1 ou mais elevado. Se vencer
por 4 a 0. irá a sorteio com a França.

Shilton; Neal, Foster, Thompson e
Mills; Coppell, Hoddle e Wilkins; Francis,
Mariner e Rix, é o time que começa -apartida contra o Kuwait e que, segundoRon Greenwood, atuará ofensivamente;'
Para ele, apesar da boa situação da Ingla-terra, uma vitória servirá para reforçai"6""
prestigio do futebol inglês.
O técnico pretende parar com o futebol—
depois da Copa e diz que a conquista dp_„
título seráde suma importância para isso:
— Quero encerrar a carreira com chave de ouro.
•
_ •

França conseguiu o empate que queria
Valladolid/UPI-AFP
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Six (19) faz o gol ddiFrdnça e Lacombe, de braços abertos, corre para comemorar

Hidalgo acusa juiz
de impedir vitória
Para o técnico Michel
Hidalgo. a Seleção Francesa não se classificou ontem
com uma vitória para a
segunda fase da Copa por
culpa exclusiva do arbitro
italiano Paolo Casarin. Ele
diz que não houve o penalti. que o lance disputado
entre Bossis e Vizek foi
normal e que o juiz agiu
precipitadamente, prejudicando a sua equipe.
— O empate nos deixa
numa situação muito boa,
mas mesmo assim na dependência do resultado da
partida entre Inglaterra e
Kuwait. Estávamos com a
vitória assegurada e a ciassificação tranqüila, quando o juiz deu o pênalti, que
para mim nao houve. Náo
foi um lance claro e fomos
prejudicados — disse o técnico francês.
Apesar da partida desta
tarde em Bilbao, entre Inglaterra e Kuwait, ter influència na situação da
França, a verdade é que
Hidalgo está certo de que
sua equipe continuara no
Mundial. A maior prova

disso é que deixou o campo acenando para os torcedores e sorrindo, como que
lhes prometendo um melhor futebol daqui por
diante.
JOGO DIFÍCIL
Como náo poderia deixar de ser, Hidalgo reconhece que a situação do
Kuwait é dificílima, pois
teria de denotar a Inglaterra por uma vantagem
de cinco gols. Por isso, ele
so fala nas prováveis dificuldades que seu time passara a encontrar no grupo
de equipes mais fortes:
— Estou muito feliz,
mas essa felicidade poderia ser maior se tivéssemos
deixado o campo com os
dois pontos. Houve momentos difíceis na partida,
especialmente nos últimos
cinco minutos, quando os
tchecos partiram com tuxdo para cima da gente.
Mas ainda falta muita coisa e a caminhada será
dura.

Platini gritou e
até deu chutões
Jogando quase sempre
atrás, dando até chutões
quando a situação estava
difícil e gritando muito
com seus companheiros,
Michel Plantini foi uma peça importante ontem na
equipe da França. Se náo
repetiu a atuação vistosa
da partida contra o Kuwait, teve um rendimento
que pesou muito no conjunto, o que era fundamental, pois o empate seria um
bom resultado para a Seleção Francesa.
Cansado, mas feliz. Michel Platini, ao deixar o
campo, explicou por que
jogara muito recuado no
primeiro tempo:
— Ora, sabíamos que a
Tcheco-Eslováquia. precisando vencer, partiria com
todas as suas forças. A
França nào podia' entrar
na sua correria e era necessário guardar-se um pouco. Eu não entro em campo
pensando em aparecer
mais do que os outros, mas
sim ciente da importância
de um futebol de conjunto.
Mas Platini nao apenas

FRANÇA lxl TCHECO-ESLOV.
Gols: No segundo tempo: Six, aos 20min, e Panenka,
de pênalti, aos 39min.
Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid
J„vZ
Juiz: Paolo Casarin, da Itália.
Cartões Amarelos: Amoros e Panenka.
Cartão Vermelho: Vizek.
França: Ettori; Amoros, Tresor, Janvion e Bossis,- Giresse, Platini e Genghini; Soler (Girard), Lacombe (Cou-

riol) e Six.
-_-_. . -'. :-yy-'y-*y''-y-

Reta final
Parreira e Admildo Chirol, o segundo treinador,
dizem que a Seleção do Kuwait já cumpriu sua principal
missão, que era chegar à Copa. feito que os dois consideram uma grande façanha. Derrotar a Inglaterra, hoje, no
Estádio San Mames, seria o máximo, como argumenta
Parreira:
Causamos excelente impressão no jogo contra a
Tcheco-Eslováquia, que somente náo vencemos porque
o juiz inventou um pênalti em favor dos tchecos. Na
verdade, houve falta do atacante e não do nosso zagueiro. Depois, veio a partida com a França e prevaleceu a
maior categoria do adversário, indiscutivelmente superior.
Francis. Coppell e Mariner. da equipe que joga hoje.
são os mais perigosos jogadores da Seleção Inglesa, na
opinião de Parreira. Ele vé o time inglês como um
conjunto muito forte e destaca seu meio-de-campo:
Contra a França, o meio-de-campo inglês ganhou
o jogo. A Seleção Inglesa é boa. Seu único ponto fraco é o
miolo da defesa, mas esse setor recebe boa ajuda dos
jogadores que fazem o trabalho de ligação.

leve em que a tônica foi a despreocupação

marcou e desarmou. Lançou seus companheiros. É
verdade que os lances
ofensivos partidos de seus
pés foram poucos, em relaçâo à partida contra o Kuwait. Mas um deles arrancou aplausos do público.
Passou por vários adversarios e deixou Soler livre
para marcar, mas o atacante finalizou de maneira
errada.
— A Inglaterra perder
do Kuwait de goleada e
realmente muito difícil, senão impossível. Agora temos de pensar na próxima
fase, que será dura para
todos. Estamos felizes,
mas sabemos da grande
responsabilidade que nos
espera — disse o capitão
da Seleção Francesa e seu
melhor jogador.
Entre os jogadores, apesar do protesto contra a
marcação do pênalti, o empate teve sabor de vitoria.
O lateral-direito Amoros
foi um dos mais cumprimentados. por ter salvo
um gol, no fim do jogo.

immm

Técnico: Michel Hidalgo.
Tcheco-Eslováquia: Stromzik; Barmos, Vojacek, Radimec e Fiala; Janecka (Panenka), Stambacher e Bicovsky; Nehoda, Vizek e Kriz (AAasny).'
"
"
Técnico: Josef Venglos.

Valladolid — A França apostou no empate — Platini
jogou recuado o tempo todo — e conseguiu o que queria:
o 1 a 1 frente à Tcheco-Eslováquia praticamente a
classificou para a segunda etapa da Copa (só ficará de
fora se o Kuwait golear hoje a Inglaterra, no que nin.
guém aqui acredita).
Mas quase sua estratégia fracassa: no último minuto,
os tchecos venceram o goleiro Ettori e o lateral Amoros
salvou de cabeça, de cima da linha de gol. Teria havido
injustiça se a bola entrasse, pois se teve maior volume de
jogo durante toda a partida a Tcheco-Eslováquia jamais
concretizou esse domínio com jogadas objetivas. Como
nas partidas anteriores, seus atacantes sempre se perderam nas finalizações.
A França jogou plantada, só indo à frente em contraataques, freqüentemente perigosos. Os tchecos carregavam bem a bola, mas a perdiam na entrada da área oü
em arremates de meia distância, sem pontaria. Foi esse 0
J.
panorama do jogo.
O resultado foi justo. Não tiveram procedência as
reclamações dos franceses no pênalti que a Tcheco]Eslováquia converteu em gol e o juiz ainda foi excessiva'mente rigoroso na expulsão de Vizek, que nâo cometeu
uma falta mais violenta do que tantas outras registradas
na partida. Por outro lado, se os tchecos nào tiveram
sorte no lance do quase gol salvo por Amoros, os france,"ses lamentam a bola devolvida pela trave num chute de
Soler quando o goleiro da Tcheco-Eslováquia já estava
•
batido.
n

Venglos lamenta
os gols perdidos

... :

Josef Venglos. técnico da Tcheco-Eslováquia, considerou o resultado injusto e lamentou as várias oportunidades desperdiçadas pela equipe. A exemplo de seü
colega Michel Hidalgo, Venglos náo gostou da arbitragem. nào pela marcação do pênalti, é claro, mas sim pela
expulsão de Vizek.
Falando em inglês, o treinador tcheco-eslovacq moátrava toda a sua decepção quando falou nas atuações
anterioes do time, notadamente na estréia, que o deixou
frustrado. Ele tinha como praticamente certa uma.vitoria contra o Kuwait e, se isso tivesse ocorrido, a situação
\
da Tcheco-Eslováquia seria diferente: ,.
Estou decepcionado por não ter obtido a classitlcação. Se jogássemos assim contra o Kuwait e a IngUitefra. os resultados teriam sido diferentes. Principalmente
na estreia, nosso futebol nào correspondeu. Hoje (ontemi. tivemos chance de vencer, mas desperdiçgmqs
varias oportunidades e permitimos que a vitória escapasse.
Vínhamos atuando melhor e sofremos um gol,
num lance despretensioso. Ai nossa situação piorou, pois
eram necessários dois gols para continuarmos no Mxmdial.
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Seleção tem fôlego para qualquer adrersário

ESPANHA-82

Antônio Maria Filho
Sevilha — Se antes os sulamericanos eram considerados melhores apenas tecnicamente, agora podem
se orgulhar de serem também as equipes em melhores condições físicas. Peloà
menos, isto se encaixa perfeitamente
Seleção Brasileira, que, não só pela habilidade dos seus jogadores está encantando o mundo. Jornalistas de vários
países estão interessados em conhecer
utilizados por Gilberto Tim,
os métodos "matar
qualquer adversário
capazes de
no segundo tempo", conforme afirmam
os espanhóis.
Gilberto Tim, que chegou a ser muito combatido até mesmo no Brasil, vem
sendo solicitado para diversas entrevistas. Todos querem conhecer seus metodos e ele, uma pessoa modesta e que
não gosta de aparecer, afirma que este
trabalho começou a ser desenvolvido
em 1969, quando a Seleção Brasileira se
México.
preparava para o Mundial do dizer
que
Ele não se incomoda de
Admildo Chirol e Carlos Alberto Parreira revolucionaram o trabalho de preparação física e que já naquela época a
Seleção Brasileira foi apreciada também pela sua excelente condição fisica,
e Brito chegou a ser apontado como o
jogador mais bem condicionado de toda
a Copa.

•T3Iama mia, que toque", assim se expressou o argentt-Kr-Alfredo Di Stefano sobre a exibição da Seleção
ÍS-gg-teira na partida contra a Nova Zelândia. Di Stefano,
do Real
grande nome do futebol argentino e hoje técnico
Madri, disse que dá gosto ver os jogadores brasileiros
necessário. Ficou também
jogarem de primeira, quando
"grande mobilidade, a destreza, a
entusiasmado com a
habilidade e elegância dos jogadores brasileiros, verdadeiros artistas da bola".
a do
A única vitória obtida pelo Chile na Copa/82 foi espatime-de jornalistas chilenos sobre seus colegas Meres,
nhóis. O jogo foi disputado no campo do Colégio
final foi s
que .serviu de concentração chilena. O placar
Afirmando que a influência dos fatores climáticos no
de futecomportamento e no rendimento dos jogadores
boi êrelevante, Gonzalez Ruano, médico do Real Madri,
vai apresentar uma tese no Congresso Internacional de
Treinadores, em julho, em Madri. Ele destaca em. seus
estudos as inesperadas atuações dos times da Argélia,
Camarões, Kuwait e Honduras.
• O Rei Juan Carlos concedeu a condecoração da
presidente da FIFA,
Grande Cruz da Ordem de Isabel ao
"pelo
apreço" do diriJoão Havelange. A distinção foi
espanhol.
ao
povo
gente
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Com humildade

• O Conjunto Rolling Stones fará duas apresentações
ria Espanha durante o Campeonato Mundial. Os espetaculos serão realizados no estádio Vicente Calderon, do
Atiêtico de Madri, nos dias 7 e 9 de julho.

Gilberto Tim é do tipo que não gosta
¦' * *!
muito de falar sobre seu trabalho. No
Efc •
m
"s
momento de explicar a programação de ^^_iw^i_^-WW_SWliSi^^i._^l_i
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BPPÜÜ.
ima
treinamento faz questão de citar
e
Técnica
Comissão
a
toda
de
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fato
O
seus integrantes.
tamentusiasmando
Brasileira estar
bém os críticos internacionais pelo seu
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— Sempre disse que os melhores
são os
preparadores físicos do mundolevado
a
brasileiros. Lá, o assunto é
"s - '^sério muito a sério mesmo. Primeiro, m^; .•^>x<fi;'f*':vf^aF
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estafante
é
calendário
nosso
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não temos tempo sequer de fazer um
10
temos
trabalho de base. Enquanto
dias para colocar o time em forma, os
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temporada
que
uma
para
preparando
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no máximo reúne 50 jogos. Isto faz com
equipes
das
físicos
que os preparadores
sua
mostrou
TimJa
^ácia na Seleção
^O^^^S^^^4^?^^S de Gilberto
de futebol estejam sempre buscando
soluções para colocar seus jogadores em
Antes de os jogadores entrarem em
trabalhemos com peso e nos submecondições.
os pacientes a trabalhos com que
submetia
colocam-se em grupo e iniciam
A
vantagem
campo,
intervals-trainings.
a
te
Na opinião de Gilberto Tim, a Sele- peso.
São obrigados a flexioé
movimentos.
os
Seleção
passana
que
sentimos
Achou interessante este tipo de pro- que
ção Brasileira está no nivel desejado.
da comis- nar o tronco, para encostar a cabeça no
disposição
à
horas
24
as
mos
e
sem
feito
foi
Internase
Tudo o que programou
grama e resolveu levá-lo para oinício, os são técnica e os jogos não são tão segui- joelho sem dobrá-lo, ou colocar a palma
que se registrasse nada de excepcional.
cional de Porto Alegre. De
com as perdisquanto os que disputamos pelos das mãos no chão também flexionam
uma
E verdade que Careca sofreu
reclamaram, os dirigentes fi- dos
as
disso,
jogadores
Além
esticadas.
nas
clubes.
nossos
do
tensão praticamente na véspera
mas os resultados
de
caram
a
preocupados,
Seleção
encostar
da
parte
tentando
os
todos
De
jogadores
pernas
Mundial, mas foi um caso isolado e que foram excelentes e em pouco tempo os
está trás do calcanhar na parte superior da
é aquele
não pode ser levado em consideração ou jogadores gaúchos, do Inter, chamavam Brasileira, Edinhofisicamente. que
uma
De
coxa.
desabonar a programação esquematiza- a atenção pelo bom condicionamento e mais preparado ele se destaca como o
maneira geral,
Quando há uma substituição duranapresenda por Gilberto Tim e Moraci Santana.
muscular
que
massa
pela
bem condicionado e, segundo Mo- te uma partida, é comum ver os jogadomais
deixaram
tavam.
As dores musculares que
raci Santana (auxiliar de Gilberto Tim), res fazendo todos estes tipos de exerciO Internacional conquistou vanos é o superatleta da Seleção Brasileira — cios. Na partida do Brasil contra a EscóDirceu sem treinar por vários dias nao
nacional.
Toca da Raposa aconteceram porque de títulos, inclusive se projetou
o mesmo se pode dizer em relação a cia, no momento em que Paulo Isidoro
forma
mente, ganhando campeonatos brasi- Jüninho. :
jogador estava desabituado à físicos
começou a se exercitar, muita gente riu.
do leiros.
trabalho dos preparadores
eles
serem
também
por
deve
se
Isto
Os espanhóis não conheciam aquele tiEste trabalho continuou sendo estuBrasil, mas não houve nada de mais
dotados. Sào aqueles que po de exercício e quando Gilberto Tim
bem
mais
e
Tim
Gilberto
aperfeiçoado
por
e
dado
grave.
a melhor massa muscular.
se pendurou sobre o seu corpo, numa
de
o forma
— O que Dirceu sentiu foi perfeita- os próprios jogadores da Seleção Brasi- possuem
com
e,
de forçar ainda mais a flexão
biotipo
um
privilegiado
Têm
"Asi, lo
bem melhor.
aisubmetidos,
houve
foram
mente compreensível — explica Tim. leira— sentem-se
gritasse:
tronco,
a
quem
trabalho
que
A gente além de poder trabalhar
nível de preparação.
Elé na Europa era submetido a um tipo
mata, hombre".
de tempo integral, melhorou cançarão um alto
de trabalho bem diferente do nosso e a em regimeforma
Mas isto só vem provar que o Brasil
aumentafísica
porque
O alongamento
musculatura reagiu. Como havia tempo a nossa
com sua preparação fisica bastante
em
está
Hoje
muscular.
nossa massa
suficiente para prepará-lo nós o subme- mos corro
e não é à toa que tem vencido ,
mesmo
evoluída
no
180
90 minutos ou
Atualmente, o aquecimento dos jotemos ao nosso método. Ele agora ja dia,
adversários
estou
pelo cansaço. Houve j
seus
acabam
os
simples
com
feito
jogos
é
mais
ritmo.
exercício.
não
Quando
de
gadores
está bem e faz todo o tipo
os escoceses, por
dissesse
que
o
quem
como
tais
inteiro — confessa Toninho Cerezo.
movimentos de ginástica,
o
calor, mas o prónão
sentiram
outro
é
exemplo,
que
Júnior
cangulateral
O
no lugar, flexões de braço,
pique
da Escócia,
treinador
Stein,
Jock
preparamétodos
entusiasmo
Os
pela
esconde seu
rus e uma outra série de exercícios que prio
sua
fisica e tem consciência da impor- só serviam para desgastar os jogadores. disse que nâo foi o calor que matou
çào
Gilberto Tim diz que por volta de tância, já que no Flamengo sempre tra- Agora, são feitos exercícios de alonga- equipe, mas sim o Brasil, que, alem de
de alto nível té .n'CO,
1969 iniciou um estudo, baseado num
para au- possuir um futebol
programa parecido mento muscular, o que serve
bem preparado fisimuito
também
está
trabalho de um grupo norte-americano, balha dentro de umBrasileira.
músculo,
do
mentar a elasticidade
Seleção
da
o
com
de
camente.
condições
pesas
melhorar
que, para
— o Francalacci também faz com aquecê-los com menor esforço.
soas mutiladas na Guerra do Vietnam,
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• IA Colômbia inaugura hoje em Madri uma exposição
vez
sobre a Copa do Mundo de 1986. Esta é a segundaestão
que os colombianos tentam mostra ó vezquenãojá houve
fazendo para o Mundial. Na primeira
muito interessa da FIFA em promover a exposição.
Agora, mais convencidos da possibilidade da Colômbia
estão
promover a competição, os dirigentes da entidade
prestando todo o apoio.
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o
_V Seleção da Irlanda do Norte pode até não ganhar
um
Mas
acontecera.
certamente
o
título da Copa, que
os
titulo ela por certo já assegurou: seus jogadores sao
a XII
aue mais se divertem, entre todos os inscritos para
Copa do Mundo, com liberdade para bebidas, discotecas
a
aoós os jogos e até paqueras. Nos horários abertos
o
apenas
Sidi,
Hotel
do
concentração
imprensa, na
ouos
enquanto
entrevistas,
dá
técnico Billy Bingham
tros ficam descansando, antes do almoço. Odetreinador
maneira
garante que este hábito, não muito ortodoxo,
dos
que tem
físjca
jogadoçes,
condição
na
influi
alguma
corrido normalmente durante os jogos.
• Róis dos mais famosos jogadores de todos os tempos,
da
,Pelé,e Eusébio, disseram que o Brasil será o campeão
Copa da Espanha. O presidente da FIFA, João Havelanjge, Hiais moderado, acredita que o Brasil será um dos
'finalistas. Eusébio, que hoje atua como comentarista de
rádio, classificou o futebol apresentado pela Seleção
-Brasileira de "artístico". Pele acredita que o ritmo
imposto pelo Brasil dificilmente será superado por
¦outra seleção.
MJTr
-• O escocês Gordon Strachan e o belga Eric Gerets
lideram, com quatro pontos, a classificação para o Premio Combatividade, instituído pelo Banco Central dae
Espanha. Diego Maradona continua com três pontos,
¦está em segundo lugar.

~— Rádio JB debate
futebol e sociedade
"'

O debate sobre o futebol e a realidade brasileiraa
DO BRASIL,
prossegue hoje na RÁDIO JORNAL
nartir das 9 horas, no programa apresentado por Ehakim
sao os
Araújo. Joel Rufino dos Santos e Arno Vogel
compeconvidados, para a análise sobre comunidade e aouvintes
tição do futebol e a paixão pelo esporte. Os
•pOÜem participar da discussão, fazendo as perguntas
pelo.telefone 234-7566.
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Bélgica dá 4 milhões pela classificação
Arquivo

Gerets se recupera em quarto escuro

__£§§£_& >_*___sít.' i_ÉS____
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Alicante — Cada jogador belga recebeu _¦_&_
£'___»*'<
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ção para a segunda fase da Copa do Mundo.
Uma verdadeira façanha para os belgas, que
antes nunca tinham passado da primeira
'..etapa
nas Copas de 30,34, 38, 54 e 70, de que
•também participaram. E agora todos falam
¦ em chegar às semifinais.
-¦ A Bélgica embarca domingo às 9h para
Barcelona e ficará concentrada no Hotel
Bella Terra. O campo de treinamento não
-' "èStá
definido. A chefia da delegação entrou
Tem contato com o Comitê Organizador e
çplicitou o campo de Sabadel, que estava
"reservado
a princípio para a Seleção Brasileira.
Ontem pela manhã os jogadores belgas
..fizeram apenas um treino leve no campo do
Kelme. Mais uma vez, a maior parte do
* Haflpill Hik ___ÉÉ_I __fl_
tempo foi gasta com os zagueiros e laterais e
contraos
saída
para
em exercícios de
ataques, especialmente através de Vercaute-ren e Meewes, que serão aproveitados nesta
função de ligar a defesa e o ataque.
O técnico Guy Thys confia muito nas
possibilidades da sua equipe, principalmente porque os adversários da próxima fase
(Polônia e União Soviética) são ambos euro-

¦peus.

— É um tipo de futebol que estamos
"acostumados a enfrentar. Vamos deixar um
"confronto com o futebol-arte dos sulamericanos para as semifinais, nós queremos
chegar lá.
Enquanto se preparam para enfrentar a
os belgas festejam o
Polônia
"sucesso segunda-feira,fase. Ontem à noite, a
da primeira
delegação deu uma grande festa para a torci. da, na elegante cidade de Benidor, situada a
63 quilômetros de Alicante. Benidor é uma
cidade essencialmente turística, que possui
•um grande número de praias e que, ao contrário da maioria das cidades européias, quanoturna.
Jj se nào pára: tem uma intensa vida
maniuma
deram
grande
Lá. os torcedores
-estação de apoio ao técnico Thys e elogiaram os jogadores, incentivando-os a novas
vitórias.

Alicante — Atingido na
cabeça durante a partida
contra a Hungria, em um
choque com o goleiro— Pfaff,
choseu colega de time
insconsdeixou
o
que
que
ciente durante dois dias —
o lateral, capitão e grande
líder da Seleção Belga já
voltou ao normal. Gerets
permanecerá em repouso
por cinco dias dentro de
um apartamento escuro no
Hotel Huerto dei Cura, em
Elche. Confuso, quando
voltou a si, Gerets pediu
para continuar jogando:
pensava que ainda estava
em campo e que sua equipe perdia para a Hungria
por 1 a 0.
Este era o placar quando
ele deixou a partida, em
uma maça. Nem um minuto tinha sido jogado no seele
gundo tempo, quandochão,
caiu estatelado no
depois de acidentalmente
atingido pelo ombro e pelo
joelho do goleiro Pfaff. Gerets ainda permaneceu em
campo até aos 17 minutos
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e então saiu do Estádio
diretamente para o hospital, onde várias chapas
constataram uma forte comoção cerebral. Ontem,
"forte
ele ainda sentia um
zumbido na cabeça".
E quando soube, depois
da sua reação inicial de
"querer continuar jogando", que a Bélgica havia
empatado o jogo e que a
classificação estava assegurada, deu seu primeiro

campo, e um homem de
muita fibra — observa o
Theo
reserva
goleiro
Custers, que acha Gerets
fundamental no time porque é quem coordena todo
o sistema defensivo belga.
Fora do campo, o líder
Gerets também é fundamental para a equipe: geralmente é ele quem conduz as negociações com os
dirigentes nas questões de
fixar valores de prêmios e
gratificações. Agora mesmo, os jogadores aguardam pela sua recuperação
completa para acertar
qual será o prêmio no caso
de a equipe passar pela
próxima fase.
— A palavra de Gerets é
lei — afirma Custers — e
nâo há jogador que não
goste dele. Para muitos ele
é como um pai, pois resolve todo; o tipo de problemas, até mesmo de dinheiro ou de alimentação. Gerets é um sujeito formidável.

Soviéticos trazem mulheres dos jogadores
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sorriso desde a contusão.
O médico da delegação,
Dr. Valter Redant, decidiu
manter o jogador em um
quarto escuro para que ele
não seja perturbado pela
claridade, que faz sua cabeca doer. Mesmo assim,
Gerets náo está totalmente livre de sentir dores e
sua participação na segunda fase continua ameacada.
O técnico Guy Thys precavidamente pensa no
substituto e sem dúvida
está entre Requin e Piessers. Os companheiros,
que têm em Gerets um idolo, acreditam que pela garra e determinação que o
caracterizam, se estiver se
sentindo bem, Gerets vai
querer jogar logo na próxima partida.contra a Polonia, segunda-feira.
— Pelo que sei e conheço do Gerefs, ele não vai
querer ficar de fora desta
primeira partida da segunda fase. Para nós, ele é um
capitão dentro e fora do

¦

(_fere-S. espera voltar a jogar na Copa

Málaga — Como prêmio
pela classificação para as
quartas de final da Copa
do Mundo, os jogadores soviéticos tiveram o direito
de passar a noite de terçafeira, após o jogo com a
Escócia, com suas mulheres. Elas vieram de Moscou
para ver a partida e regressaram na noite de quartafeira, em vôo que partiu de
Sevilha, para onde foram
transportadas no ônibus
da delegação.
As mulheres ficaram
hospedadas no Hotel Atalaya Park com os jogado-

res durante 24 horas e e
possível que voltem a se
encontrar com eles em
Barcelona ou Madri se o
time conseguir se classificar nas próximas fases da
Copa. A viagem do time
para Barcelona está marcada para a próxima terçafeira.
VIAGEM
Em Barcelona, a delegação soviética ficará hospedada no Hotel El Montana,
a 55 quilômetros do centro
da cidade. Dois dirigentes
seguiram ontem de avião
para tomar as primeiras

providências no hotel. Segunda-feira, seguem mais
nove membros da comitiva, quatro de avião e cinco
de carro. Os outros, num
total de 27 pessoas, entre
os quais o técnico Konstantin Beskov e os jogadores, viajam na terça-feira.
Os soviéticos continuarão treinando no campo do
Hotel Atalaya Park até o
dia da viagem. O técnico
Beskov tem evitado contatos com a imprensa, alegando que toda a delegação esta cansada de entrevistas e os jogadores agem

da mesma forma. Além de
não se interessarem em falar à imprensa, eles dificultam ainda mais os contatos porque só falam russo e
não há intérpretes desse
idioma no hotel. Durante a
disputa da primeira fase
da Copa. em Málaga, havia
intérpretes do Comitê Organizador para as entrevistas coletivas de Beskov,
mas agora é possível apenas recorrer a dirigentes
da delegação que —falam insó que
glès ou espanhol
eles são os primeiros a impedir as entrevistas.
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JORNAL DO BRASIL
José Camilo da Silva

Câníer
principal carreira desta seA mana no Hipódromo da
Gávea é o Grande Prêmio Jóquei Clube Brasileiro, na distância de 3 mil metros, Grupo I,
terceira prova da TrípliceCoroa carioca, St. Leger, com
uma dotação de Cr$ 1 milhão
500 mil. Esta carreira é na pista
de grama. Seu campo com as
montarias oficiais está assim
formado.
5o Páreo — Às lóh.OOm — 3.000
metros Cr$ 1.500 mil — (GRAMA) —
Grande Prêmio Joclcey Club Brasileiro — Gr. I' — Seleção 3o Pr. Trip.
Coroa
Kg
3 56
1__1 Zirkel,J.Ricardo
2—2 Zastre,W!Gonçalves.... 4 56
1 56
3—3 Lavoro, E. Ferreira
4—4 Gourmet,G. F.Almeida 2 56
5 56
5 Bizman, A. Oliveira

Cidade Jardim, domingo,
EM
será corrido o Grande Prêmio Juliano Martins (Grupo II),
.na distância de 1 mil 500 metros, pista de grama, com uma
dotação de 800 mil ao vencedor.
É o grande Criterium paulista.
O campo desta prova, com as
montarias, esta assim formado:

55-10

Comissão de Corridas do
A Jóquei Clube Brasileiro distribuiu mais os seguintes detalhes de animais que vão estrear
no fim de semana no Hipódromo da Gávea: Jiruscap, feminino, alazão, São Paulo, por Captain Kidd II em Xirusca, criação do Haras Malurica e propriedade do Haras Barra Bonita, treinador Manolo Morales;
Tia Alexandra, feminino, alazão, Rio Grande do sul, por
Jasmim em Raridade, criação
do Haras Santa Ana do Rio
Grande e propriedade do Stud
Muller, Cheise, treinador José
Luiz Pedrosa; Turvânia, feminino, castanho, Goiás, por High
Flier em Tale, criação e propriedade do Haras Goiânia, treinador Sérgio Pereira Gomes; Drury Lad, masculino, alazão, São
Paulo, por Marandis em Daisy
Cutter, criação do Haras Recreio e propriedade de Antônio
Simão Abrão, treinador Manolo
Morales.
às 18h, encerram-se
HOJE,
as inscrições para o leilão
do dia 31 de agosto da Associação dos Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida do
Estado do Rio de Janeiro. Nas
últimas 24 horas houve um aumento de animais inscritos, o
que deve, talvez, possibilitar a
formação de mais uma noite.
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EM revelar preocupação com um detalhe Importante — a diferença de
gols — o Brasil venceu o Peru por 3 a 0
.-w na abertura da segunda fase da Copa,
numa partida em que poderia ter passado fácilmente dos cinco, tal a fraqueza da defesa adversária e a péssima exibição do argentino naturalizado peruano, Quiroga, até então considerado
o melhor goleiro da Copa.
Mesmo com o gol de Dirceu, de falta, aos
14ml7s, o jogo foi disputado de igual para igual
nos primeiros 25 minutos, quando os peruanos
de
perderam três excelentes oportunidadesLeão
marcar: numa delas Amaral salvou com
vencido. A Seleção Brasileira respirou e retomou a igualdade do jogo aos 28min, com um gol
inesperado de Dirceu, um chute de longe, uma
falha de Quiroga.
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Escoriai
ESTA mesma coluna, já tivemos várias
oportunidades de falar sobre a altíssima
qualidade das linhas maternas argentinas.
Aqui, no Brasil, o próprio Haras Guanabara, de Roberto Grimaldi Seabra (antigamente em
co-propriedade com seu irmão Nelson Grimaldi
Seabra), teve grande parte de seu extraordinário
sucesso internacional baseado nas excelentes éguas
argentinas que importou, todas elas clássicas ^
pertencentes a famílias já classicamente comprova-—
das. De Empenosa, vieram Emerson, Embuche e
Emerald Hill, de Escoa, surgiu Escoriai, de Duty,
vieram Dulce e Duplex, de Bumble Bee, nasceu
Bucarest, de Louisianna, vieram Loretta e Lohengrin, não por acaso os maiores nomes entre os
criados e nascidos neste incomparável campo de
criação nacional.
O último fim de semana, neste sentido, foi
"X"
exemplar. Afinal, os três ganhadores clássicos no
Rio e em São Paulo, pertencem a famílias maternas
tipicamente argentinas. Never Be Bad, o brilhante
ganhador dos l mil 500 metros do simplesmenteclássico Costa Ferraz (Grupo III), cuja própria mãe"
é argentina, a clássica Gas Mask (um produto doHaras Upper-Cut), descende da bela Juventas^
responsável por uma linha de primeira ordem e^
ultimamente em grande evidência com os êxitos dé Jtó|^..
seus descendentes I'M Glad, Almira e Mountdrago,
em San Isidro e em Buenos Aires. Através do ramo
uruguaio de Perlita, Zoa, ganhadora da milha emeia do Prix Vermeille carioca, grande clássico"" |"iMarciano de Aguiar Moreira (Grupo I), é umsC
descendente da maravilhosa Sibila, uma das princi-^
pais responsáveis pelo extraordinário sucesso da
família materna que tem Venusta como fundadora,-.
certamente, após a de Ante-Diem, acima mesmo da
de Whirlwind (todas surgidas no fundamental HaraS1
Ojo de Água)., a mais significativa do stud-book sul-^
americano. Dela fazem parte, entre outros, uni
Labrador, um Cencerro, um Arturo A, um Smasher, um Serxens e um Daião, todos estes ganhado-,,
:z
res de grandíssimos clássicos.
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Bedford venceu o quinto
páreo da corrida de ontem
à noite no Hipódromo da
Gávea, suportando em toda reta final um ataque
violento do favorito Al Salto, que acabou perto na
segunda colocação.
Io páreo — l mil 100 metros
Io Galston, J.C. Castilho
2o Mister Ojigo, G.F.Almeida
Vencedor (7) 4,30: Dupla
(14) 6,90. Placès (7) 1,90 (1)
1,30. Tempo, lm08s, Treinador, H.C. Coutinho. Não
correu Helanic.
2o páreo — 1 mil 300 metros
Io Sir Tronic, G.F. Almeida
2o Accurato, J.R. Oliveira
Vencedor (12) 1,90. Dupla
(14) 2,60. Placês (12) 1,50 (3)
7,90. Tempo, lm21s Trei-:
.,x~~y:
7"
^**25^^
;, im nador, J. Coutinho. Dupla
exata combinação (12-03)
Cr$ 66,60. Não foram apremetros
três
mu
em
sentadas, Oblio e Trajan.
Zirkèli com J.Ricardo, aprontou muito oem para o clássico
3o páreo'—1 mil metros
Io Great Conclusion, H.
Cunha F°
2o Poxa, J. Freire
Vencedor (5) 35,40. Dupla
progressos na sua forma com a marca de (23) 2,20. Placês (5) 16,40 (2)
Zirkel, favorito do Grande Prêmio Jó50s3/5 nos 800 metros, correndo muito quan- 2,20. Tempo, lm02s2/5.
quei Clube Brasileiro (Grupo 7), principal
Treinador, J.M. Aragão.
do um pouco alertado no final.
carreira da semana, teve o seu apronto anteNão foi apresentada, Praia
impressionou
Dorabela
Na
oitava
prova,
forma,
excelente
ostentar
cipado e mostrou
das Belas.
de
o
tempo
com
observadores
aos
vivamente
4° páreo — 1 mil 300 mejá que assinalou lminl6s3/5 para os 1 mil 200
e
bem
aberta
com
a
curva
43s nos 700 metros,
metros, em pista pesada. A direção do pentros
fazendo sempre o percurso pelo centro da Io Orvaeza, E.R. Ferreira
sionista de G. L, Ferreira foi de J. Ricardo.
reservas
quando passou 2o Blue Lotus, R.Silva
pista. Tinha muitas
Five, número um na terceira prova de
Vencedor (9) 1,50. Dupla
pelo disco.
amanhã, agradou muito no seu apronto final,
(24) 2,70. Placês (9) 1,20 (4)
assinalando 50s para os 800 metros, sempre
Antecipados
Tempo, lm21s3/5
2,50.
vinha
F°
Pereira
F.
longo.
pelo caminho mais
C.H. Coutinho.
Treinador,
Para a reunião de domingo, tiveram os
quieto no seu dorso.
— 1 mil 300 me5o
páreo
competialguns
seus aprontos antecipados
tros
Outros aprontos
dores.
Io Bedford, C. Xavier
Na carreira inicial, Carona, com A.P. 2o Al Salto, M. Monteiro
Na carreira inicial de amanhã, foi bom o
Souza, fez os 600 metros da reta final em 38s, Vencedor (10) 12,90. Dupla
apronto de Fob, com A. P. Souza, que desceu
Placês (10) 3,50 (1)
sempre pelo centro da pista. Passou o disco (13) 3,50.
a reta em 36s, sempre pelo caminho mais
lm21s4/5.
Tempo,
1,80
visivelmente contida pelo seu jóquei.
longo. Figurone, também fazendo o percurso
Treinador, Alcides Morabem por fora, agradou os observadores com a
Par,a a terceira prova, um apronto final les. Dupla exata combinamuito bom foi o de Cubbiano, que assinalou ção (10-01) Cr$ 54,10.
marca de 37s para os 600 metros, com G.
44s para os 700 metros, sem que fosse apura- 6o páreo — 1.600 metros
Meneses. Don Martin, algo solicitado no fiIo Murillo, E.Ferreira
do o desenrolar do exercício.
nal, cravou 37s para a mesma distância, na
El Mercúrio, J.Queiroz
2o
direção de W. Gonçalves.
Na quarta carreira, o destaque ficou por Vencedor
(3) 3,20. Dupla
Para a segunda prova, Escalada Skiddy,
conta de Ennius, com seus 42s2/5 nos 700 (24) 9,10. Placês (3) 3,80 (7)
com
53s,
com E. Ferreira, fez 800 metros em
metros, junto à cerca interna, esplendida- 4,30. Tempo, lminl4s.
relativa facilidade. Que Sueíio, em um
mente. A direção foi do jóquei G. Meneses. O Treinador, A. P. Silva. Não
apronto muito bom, baixou dois segundos
número um Gary Boy,. com A. P. Souza, foram apresentados, Cyeste tempo para o mesmo percurso pelo
aprontou relativamente bem com 45s para os clone Kidd, Wisdon e Dycentro da pista, que, ontem, não estava boa
700
metros, sem muita preocupação de bai- thos.
7o páreo — 1.300 metros
para marcas. Ivã Flauto fez 1 mil metros em
xar
esta marca.
Io Zingaresca, C.Xavier
lminl2s, num autêntico galope de saúde.
Para o Grande Prêmio Jóquei Clube *>2° Boa Idéia, J.Ricardo
Na terceira prova, além do destaque de
Brasileiro, além do destaque já citado de Vencedor (9) 4,00. Dupla
Five, aprontou muito bem o competidor JonZirkel, foi razoável o apronto de Zastre, com (44) 9,60. Placès (9) 6,00 (8)
Honeygoville. Com A. Oliveira, o filho de
W. Gonçalves, que trouxe 1 minlõs para os 1 3,50. Tempo, lmin23s.
ville trouxe 50s nos 800 metros, corresponmil 200 metros, firme. Bizman, na direção de Treinador, Carlos Ribeiro.
200
metros
nos
solicitado
dendo quando algo
A. Oliveira, não mostrou preocupação de Não foram apresentados,
finais do percurso. Jurzalu, com J. Pinto,
e Ibicuiba.
tempo ao assinalar lm05s para os 1 mil Quemanduer
igualou a marca do titular do número e
8o páreo — 1.300 metros
um
fácil
correndo
pouco
metros,
quando
final.
chegou, também, com excelente ação
Io Juwaldo, J.Pinto
solicitado nos 200 metros finais do percurso. 2o Kavkaz, E.R.Ferreira
Para a quarta carreira, Ritucci, com J.
Na sexta carreira, um apronto muito Vencedor (2) 2,60. Dupla
Ricardo, deu um pique de 360 metros em
foi o de Garupa, com I. Brasiliense, (13) 5,80. Placês (2) 1,80 (6)
suave
23s2/5, muito bem. O jóquei vinha muito
54s nos 800 metros, com sobras 3,50. Tempo, lmin20s3/5.
marcou
que
com
Alexandra,
Tia
tranqüilo no seu dorso.
Almeida.
final.
Já Chambéry, com A. Ma- Treinador, S. M.
no
visíveis
J. Pinto, deu um autêntico galope de saúde
nâo foi aprecarreira
Nesta
43s
de
na
marca
bem
muito
chado F°, foi
sentado o competidor, Uncom 40s para os 600 metros, pelo caminho
para os 700 metros, com excelente ação.
cie Tom.
mais longo.
Para a sétima prova,-houve um passeio 9o páreo — 1.300 metros
Na sexta carreira, Tubifex, com J. Ricarna raia de Fair Field, com H. Cunha F°, que Io Don Del Oro, C.Xavier
do, não foi nunca apurado para assinalar 38s
assinalou 39s para a reta de 600 metros, 2o Cargo, J.Reis
nos 600 metros. Passou pelo disco com boa
sempre pelo caminho mais longo. Mister Vencedor (11) 6,30. Dupla
ação final. Doblez, em autêntico galope de
Maquine veio de mais longe e apertou nos (14) 4,80. Placês (11) 2,40 (1)
2,00. Tempo, lmin22s.
saúde, fez 800 metros que foram cobertos em
600 metros para marcar 37s, bem.
J. Santos F°.
57s2/5, com J. Machado.
Na carreira final da reunião, a décima, Treinador,
exata
combinação
Dupla
Dzeta,
com
foi
o
de
um apronto muito bom
Para a sétima carreira, destaque para o
Cr$ 9,20. Movimen(11-01)
A. Ramos, que, mostrando sua conhecida to geral de apostas Cr$ 42
animal Fiduco, com seus 36s 1/5 nos 600
velocidade, marcou 43s nos 700 metros, pelo milhões 75 mil. A comissão
metros, sempre pelo caminho mais longo, na
centro da pista. Seu jóquei vinha muito de corridas suspendeu os
direção muito tranqüila do jóquei J. Esteves.
tranqüilo no seu dorso. Juriza, com G. Alves, seguintes jóqueis: P. CarDear Boy, çom G. Meneses, tem apronto
mostrou que continua em boa forma ao doso, quatro corridas; J.
muito bom de 43s para os 700 metros, com o
assinalar 44s nos 700 metros, sempre aberta Ricardo, uma; C. Valgas,
jóquei fazendo, apenas, correr nos 200 metros
uma e P. Alves, uma.
em toda a reta final.
finais. Inkling, com F. Pereira Filho, mostrou

O GOL DO CUPOM
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Volta fechada

Zirkel tem ótimo apronto para o GP

T PÁREO GP Juliano Martins — Às
16h50 — Cr$ 800.000,00 i;500m
Grama
Kg.
1-1 Kapacho,t.tima.............. 55-15
2- 2 Xess, J. S. Morais A... 55-11
1
3-3 El Canchero, t. C. Silva.. 554 Esfumado, I. Quintana .... 55-12
55- 8
4-5 Khan.A. Rosa
56- 3
Manaus, J. Dacosta
55-14
5-7 Booster, A. Barroso
55- 7
,Great Bear, t. Yanez
55-2
6-8 Engelhart, J. Garcia
9
Fooling, F. A. Marques... 55'555
7-9 Kenético, A. Bolino
55- 6
Kigrandi,L.Amorirn
8-10 Kijockey,J. M. Amroim.. 55-13
-10 Kijovem, J. M. Amorirn
55-4
-10 Kinegro, E. Amorim

Bedford
derrota
Al Salto
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alterou. Os peruanos procuraram, na correria,
jogadas ofensivas partindo sobretudo do meiocampo, com Cubillas e Velasquez, que tabelavam com relativa facilidade, mas encontravam
resistência na boa colocação e excelente antecipação do Amaral e Oscar.
O Brasil, que de saída perdeu num só lance
duas oportunidades de aumentar o marcador,
caiu mais de ritmo e insistiu no toque de bola
lateral, explorando.muito o miolo do campo,
num rodízio improdutivo de Cerezo, Batista e
Dirceu.
As duas .substituições — Cerezo, contundido, por Chicão e Gil por Zico — nada acrescentaram em função técnica ou tática. Chicão náo
apareceu e Zico foi mais um a embolar pelo
meio, porque Jorge Mendonça também não se
fixou na ponta.. Mas, aos 27min, Roberto entrou
com firmeza na área e numa das poucas jogadas de decisão passou pelo marcador, que o
segurou pela camisa. Pênalti claro, que Zico
cobrou, encerrando o placar.

(toem poupa
na Caixa 1^^
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Como aconteceu contra a Áustria, o Brasil
entrou para liquidar o jogo de inicio. Mas essa
pressão, traduzida em três bons chutes — um
de Toninho, na cobrança de uma falta, com
grande perigo — durou até os 17min. E enquanto Dirceu não marcou o segundo gol, os peruanos envolveram seguidamente a defesa brasileira, chegando facilmente à frente de Leão.
Insistindo em manter muito presos os zagueiros dé área e desta feita com Toninho e
Rodrigues Neto mais fixos, a Seleçáo Brasileira
repetiu os pecados no meio-campo (excessivamente lento e com Cerezo errando os passes
mais fáceis e se complicando sozinho com a
bola).
Gil permaneceu bem aberto, mas, sem lançamentos, foi uma figura apagada, porque nào
acerta um drible e quando cai para o meio
embola, notadamènte devido à permanência
quase fixa de Roberto nas proximidades da
área adversária.
No segundo tempo, o quadro quase nâo se
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AS duas milhas da Gold Cup paulista,
grande clássico General Couto de Maga-.,
lhães (Grupo II), Dentei venceu e ele é
filho da argentina Jerusalém, uma Dart
Board em Croisade, por Carapalida. Esta Croisade'
era irmã materna da muito boa La Rubia (Atabor),
ganhadora, entre outras provas, do Gran Prêmio 25
de Mayo, na época em 3 mil metros, quando
derrotou, entre outros, o próprio Carapalida, mãe,
por sua véz, de Tutta Bionda, primeira na Polia de"
Potrancas, em Palermo. Croisade era irmã, também
de Bataille, maê de Azincourt, primeiro no Gran;
Prêmio 25 de Mayo (já em 2 mil 400 metros), e
primeira avó de Gilly, primeira na Polia de Potrancas, em La Plata. Finalmente, outra irmã de Croisa- ¦«
de, era Centúria, mãe de Capitolino, primeiro no
clásico Montevidéo. Quanto à própria Jerusalém^"
mãe de Dentei, ela era irmã de Dona Coca,
ganhadora, entre outras provas nobres, do Gran,','.
Prêmio Criadores.
Mesmo que esta família materna atualmente
não se encontre em tanta voga (na década de 70, ,
outro representante desta família, a potranca Yasv.
man, levantou o Oaks paulista, grandíssimo clássico..
Diana), não há a menor dúvida de que sua impor><"
tância no élévage argentino até a década de 50, foi""
considerável. A égua-base é a francesa Promesse;•'
uma criação de Henry Delamare, importada em".'.
1887 por Don Santiago Luro, tornando-se, conse-,;,;
qüentemente, pouco tempo após (ela chegou a...
correr em Palermo), uma das fundadoras do sempre...
presente Haras Ojo de Água. E ela conseguiu
formar uma descendência de considerável importância clássica.
Entre outros, além dos já citados anteriormen-•••"
te, podem ser lembrados entre outros, os nomes de
Bronce (Gran Prêmio Carlos Pellegrini, clásico "
Comparación), Pulgarin (Derby Nacional, no Peru),
Pirita (Gran Prêmio Selección), Fair Play (clásico
General Peyrredón), Gaulois (Gran Prêmio Nacio-*,
nal), Polo de Oro (Clássico General Pueyrredón), Decidida (clássicos Carlos Casares, Ramón Biaus,* ¦
Santiago Luro), Pavero (Derby Nacional, no Peru),""
Pavin (Polia de Potrillos, no Peru), Fabuloso (segundo no Gran Prêmio de Honor).

BRASIL 3X0 PERU
Estádio: Municipal de Mendoza. Juiz:
Nicolai Rainea (Romênia). Auxiliares:
Jean Dubach (Suíça) e Werner Winse- \
mann (Canadá). Brasil: Leão; Toninho, Oscar, Amaral e Rodrigues Neto;
Cerezo (Chicão), Batista e Dirceu,- Gil
(Zico), Roberto e Jorge Mendonça.
Manzo,
Duarte,
Peru: Quiroga;
Chumpitaz e Diaz (Navarro); Velasquez, Cueto e Cubillas,- Munante, La
Rosa e Oblitas (Percy Rojas). Gols:
Dirceu, aos 14ml7s (de falta) e aos
28m do primeiro tempo. Zico (de
pênalti), aos 27m da segunda fase.
Cartão amarelo: Manzo e Roberto.
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Bola Dividida
Sandro Moreyra
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Valdir, Roberto (encoberto) e Carlos aproveitam o último passeio em Sevilha

I

Moreno em Silverstone

Quarto colocado no Campeonato Inglês de Fórmula-3, o brasileiro Roberto
Moreno treina hoje no circuito de Silverstone, onde será realizada domingo a
I jSJfll
— 81
n" etapa da competição. Moreno ven18
umí--jmm
ceu a última etapa, em Caldwell Park.
.
Moreno (Atlantic/SEED-MEC/CBA) já .
na
possibilidade de estrear na Fórmula-1, no GP
pensa
dá Holanda, dia 3, pilotando o carro número 11 da Lotus,
de Nigel Mansell, que se acidentou no GP do Canadá,
as duas pernas
fraturando
*

• Soares vence e continua

Londres — O brasileiro João Soares
passou à segunda rodada do Torneio de
Wimbledon ao derrotar com facilidade o
sueco Henrik Sundstrom, que teve que
disputar o torneio de qualificação por,
^\ 7/6,6/3 e 6/2. Outro brasileiro, Júlio Góes,
foi eliminado pelo neozelandês Chris Lewis, por 6/2, 6/3 e 6/2.
j Cássio Motta, outro brasileiro inscrito já garantiu
súa passagem para a segunda rodada no primeiro dia de
nâo
jogos, enquanto o gaúcho Marcos Hocevar ainda três
estreou por causa das chuvas, que atrasaram os
primeiros dias de jogos. No feminino, Cláudia Monteiro
perdeu em sua primeira partida para a norte-americana
Sue Leo, por 7/5,4/6 e 7/5, mas Patrícia Medrado derrotou
Eya Pjaff (Al. Oc.) por 6/3, 7/6.

?JÇ

Resultados
'

Simples masculina, primeira rodada: Shalke Van der
Merwe (África do Sul 6/4, 6/2 e 7/6 Terry Moor (EUA), Eric
Fromm (EUA) 6/4, 3/6,7/6 e 6/2 Syd Bali (Austrália), Brad
Drewett (Austrália) 7/6, 6/2 e 6/4 Peter Doohan (Austrália) Peter Elter (RFA) 6/4, 7/6 e 6/3 Chris Dunk (EUA),
Paul McNamee (Austrália) 5/7, 6/3, 7/6 e 7/6 Matt Doyle
(EUA) Bob Lutz (EUA) 2/6, 6/3, 6/2, 6/7 e 6/4 Rick Meyer
(EUA), Jay Lapidus (EUA) 6/3, 5/7, 6/3 e 6/0 Zoltan
Kuhâtsky (Hungria), Vijay Amritraj (índia) 6/7, 4/6, 6/3,
6/4 e 6/3 Jeff Borowiak (EUA), Bernard Fritz (França) 6/2,
7/5 4/6, 6/7 e 6/3 Sérgio Casal (Espanha), Rod Frawley
(Austrália) 6/7, 6/3, 7/6 e 6/3 Pat DuPre (EUA), Larry
Stefanki (EUA) 6/4,6/2 e 6/1 Alejandro Cortes (Colômbia),
Brian Teacher (EUA) 3/6, 7/6, 6/4, 4/6 e 6/2 Shlomo
Glickstein (Israel). Segunda rodada: Jimmy Connors
(ÈUA) 6/3, 4/6, 6/1 e 7/6 John Alexander (Austrália) e
Sandy Mayer (EUA), 6/2, 6/2 e 6/3 Colin Dowdeswell
i^friça do Sul).
- Simples feminina, segunda rodada: Billie Jean King
(EUA) 6/3 e 6/2 Cláudia Pasquale (Suíça), Pam Shriver
(ÈUA) 6/1 e 6/1 Kim Jones (EUA), Martina Navratilova
(EUA) 6/3 e 6/3 Beth Norton (EUA), Marjorie Blackwood
(ÈUA) 7/6 e 7/5 Virgínia Wade (Inglaterra), Zina Garnson
(EUA) 6/4 e 6/2 Evonne Goolagong Cawley (Austrália).
«

)_&un, a líder do Festival

trôs.

Gun Anderson, com 41 pontos, lidera torneio feminino do Festival de Golfe
Yves Saint Laurent, iniciado ontem, no
campo do Gávea, com a presença de 48
jogadoras. A segunda colocada, com 39
pontos, é Isabel Lopes, que fez a melhor
volta com 68 gross ela tem handicap

A competição na modalidade par point, termina hoje
e Z saida será às 8h30, com I.Rudge, S. Schnabl e U.
Betldeck. Mesmo em desvantagem, a carioca Isabel
Lopes pode chegar ao titulo.
~0
resultado de ontem foi este: Io Gun Anderson 39
pontos. 2o Isabel Lopes 38; 3o Lúcia Macedo e Glória
Brocker 36; 5o Heather Liddle. D. J. Echeverria, Mana
Elwra Lopes, Gilda Amaral e Gillian Hutchinson 35.

-Jitííõ treina para o Pan
._
¦
a Confederação Brasileira de Judô
realiza neste fim de semana, na Gama
"*"ZrsS. Filho,
um treinamento seletivo já visan~fèr*_\
do a participação da equipe brasileira no
Campeonato Pan-Americano. em outujyTA
4E
bro- ° treinamento não vai eliminar
ir^
-*
j ninguém, mas os técnicos estarão observando as atuações dos judocas. Vão participar cerca de
200 atletas, das federações do Rio, Sào Paulo. Minas e
MStanhão. Amanha a programação começa às 16h e
domingo às 9h. Mês que vem será feito novo treinamento.
enTMinas.

João, operado, passa bem
-^Z
São Paulo — Após nove horas de
operaçáo. no centro cirúrgico do Hospi~,^W tal
Sirio-Libanès. o estado de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, foi consi~
' ü^^?>
derado satisfatório pelo medico Marcus
j\
AC
Castro Ferreira. João foi submetido a
,_^
I uma sofisticada microcirurgia. para
transplantar a sua perna direita uma porção de tecido e
pele para a cobertura da tíbia e perónio. expostos em
conseqüência do acidente automobilístico no dia 22 de
deSSmbro.
-No boletim divulgado às 18 horas de ontem, o cirura
giào plástico Marcus Castro Ferreira acrescenta que
operação transcorreu dentro do previsto, mas que será
necessário esperar uma semana para uma —avaliação
especiadefinitiva de seus resultados. A microcirurgia
lidade do Dr Ferreira, que a pratica há dez anos consiste na sutura de nervos, músculo e artérias através
de microscópio e em geral apresenta 90'i de possibilidai
des cie sucesso

Sevilha já começa a sentir
falta da festa brasileira
Antônio Maria Filho Márcio
Sevilha — A cidade, ontem, parecia viver o clima de uma quarta-feira de cinzas.
Sol forte, temperatura alta, a animação dos
brasileiros já tinha aparentemente terminado. Alguns grupos ainda passeavam de charrete pelo centro da cidade. Outros andavam
preguiçosamente pelas ruas principais, mas
não havia o entusiasmo e a gritaria dos
últimos dias.
Aos poucos, Sevilha vai voltando ao seu
ritmo normal de vida. Um centro mais tranquilo e com os comerciantes já sentindo a
falta dos visitantes que, apesar de barulhentos e, eventualmente, inconvenientes, proA
porcionaram lucros até então inéditos.
um
reacender
a
pouchegou
única coisa que
co a cidade foi a presença de alguns jogadores da Seleção Brasileira, aproveitando a
folga, passeando nas charretes.
Jogadores e turistas se misturaram. Grupos visitaram os principais pontos turísticos
de Sevilha, como a Catedral, a Torre do
Ouro a Plaza de Espaha — onde na véspera

Tavares e Marcos Penido
Sócrates, Júnior, Zico e Edevaldo cantaram
no show de Fagner — além das várias fontes
que existem na cidade. O que mais impressionou mesmo foi a Catedral.
Talvez a mais bela do mundo, a Catedral
de Sevilha tem um interior esplendoroso,
difícil de ser descrito. O turista invariávelmente fica surpreso com tamanha imponência. Suas torres, que podem ser visitadas,
dão uma visão perfeita da cidade e mostram
o que foi Sevilha ao longo dos tempos. Com
muitos castelos, conservados com sua opuléncia — verdadeiras fortalezas quase inex— Sevilha só
pugnáveis da Idade Média
agora é melhor conhecida pelos jogadores.
Nas duas primeiras folgas, no meio da
tensão pela classificação, os jogadores pouco
passearam, aproveitando para fazer compras
no Corte Inglês, um super-shopping que tem
artigos fantásticos. Agora, já sem compromissos, todos podem conhecer locais bonitos, que dificilmente serão visitados novamente.

Brasil é o único sem cartão amarelo
A noticia de que o Brasil é o único
não tem
participante da Copa do Mundo quedirigentes
uma advertência sequer deixou
da CBF e comissão técnica ainda mais orgulhosos do trabalho feito para evitar problemas com arbitragem. Para os dirigentes, foi a
vitória da COBRAF, que orientou os jogadores em relação aos atos que deveriam ser
evitados.
Para Telê Santana, além da COBRAF, a
vitória foi dos próprios jogadores, que se
conscientizaram de que o melhor e jogar
futebol, sem se preocupar com arbitragem:
— Eu sempre disse que nunca me preo-

cupo com a arbitragem. Quando surge uma
noticia dessas, me deixa orgulhoso, porque
confirma o que falo sempre: temos que jogar
sem nos preocuparmos com arbitragens. O
juiz entra em campo para apitar o que vê.
Os jogadores também acham que o melhor é nâo se preocupar:
— A CBF e a COBRAF nos orientaram
sobre os juizes, dando livreto mostrando
tudo que não devemos fazer. Ele foi lido e nos
conscientizamos de que tínhamos que jogar
futebol e nada mais. Por isso não temos
— disse
qualquer problema com arbitragem
Júnior.

Oscar relembra 78 com os amigos
Animado com a visita que recebeu de um
grupo de amigos de Monte Sião, cidade do
interior mineiro, perto de Campinas, onde
nasceu, Oscar já está pensando na próxima
fase que a Seleção Brasileira terá que enfrentar e que acha a mais dificil:
Será a mais difícil porque vamos enfrentar dois adversários de muita categoria.
Tenho certeza de que se passarmos por eles,
o time vai pegar o embalo e dificilmente
perderá na fase final.
Oscar enfrentou a Argentina em 1978.
Agora, acha que a situação é completamente
diferente, o jogo de Rosário continua atravessado em sua garganta:
São situações diferentes. Lá, jogava-

mos na casa deles e ainda por cima achavamos que um empate seria um bom resultado.
Foi um jogo nervoso, disputado com muita
pressão da torcida e que acabamos empatando. Perdemos a classificação pelo saldo de
gols e então vimos que estávamos errados.
Agora a coisa mudou de figura, porque as
dificuldades estão iguais para os dois times.
Continuo achando, assim como naquela partida, que temos condições de vencer.
O zagueiro acha que a defesa da Seleção
Brasileira teve bons testes na primeira fase e
mostrou que está em condições de enfrentar
com tranqüilidade a próxima fase:
— Jogamos contra equipes difíceis, como a União Soviética e a Escócia, e mostramos que a defesa está sólida.

Campanha antifumo homenageia Telê
O técnico Telê Santana foi procurado
ontem por um grupo escocês que combate o
fumo há tempos e na Copa do Mundo resolveu intensificar sua campanha. Uma equipe
de televisão e um médico gravaram a entrega de uma flàmula a Telè por sua campanha
antifumo no Brasil. O horror do treinador ao
cigarro ultrapassou as fronteiras e ele passou
repentinamente a ser um dos estandartes da
luta contra o fumo.
sorriso.
Satisfeito, Telè exibia um grande
"The Scottish
Recebeu a flàmula que dizia:
Health Education Groupworld Cup — 1982"
— grupo escocês de educação da saúde na
Copa de 82. Telè riu muito quando teve que
dar uma entrevista ao escocês e só pode dizer
thank you" porque não fala inglês. Quando
surgiu uma intérprete, do próprio grupo escoces. Telè disse:
— Estou revivendo aqui o slogan que
lancei no Brasil: Vamos levar as companhias
de fumo à falência. Quando fumava, tinha
dores nos pulmões, vivia tossindo e depois
nada.
que parei, em 1965. nunca mais tive agora
efisema
um
de
pulmonar,
Estava perto
estou livre dele.
Telè lembrou a diferença entre o pontaesquerda Éder no tempo em que ele fumava
e o atual:
— Hoje vocês vêem o Eder com muita
disposição, correndo o tempo todo e fazendo
tudo que um atleta deve fazer. Pois antigamente, quando fumava, vivia pelos cantos,
não tinha animo para nada e vivia criando
confusão. Uma vez. deu um soco no Falcão
sem mais nem menos. Era um jogador irritadiço. Agora, esta ai dando lições de saúde.

Sevilha/Ari Gomes
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Escolha deixou Telê muito satisfeito
O técnico lembrou o caso da propaganda
do cigarro na Toca da Raposa, logo que
começou a treinar a Seleção para a Copa:
— Aquilo foi tentar usar nossa imagem
para vender um produto nocivo à saúde. Se
estivesse ali antes da gente se concentrar,
tubo bem. nao haveria por que reclamar.
Mas colocaram a propaganda ali por causa
da Seleção. Eu nao concordei. E os jogadores
também não concordaram.

Sevilha — A Itália, um
tW&m
dos nossos próximos adversarios, passou para a segunda
uma vitória. Empasem"seus
f
f*Ê fase
três jogos. A
tou os
outro que o
o
Argentina,
Brasil terá de enfrentar em
Barcelona, teve duas vitórias
e uma derrota. Foram os segundos colocados de seus
.
grupos. :
O Brasil, primeiro do
Grupo VI, tem até agora o melhor índice de
toda a Copa. Ganhou seus três jogos, marcando
10 gols e tendo apenas dois contra. Um saldo,
a boa campaportanto, de oito gols, que atesta
nha que sua Seleção vem realizando.
Há razões, por isso, para que se aguarde
com confiança e até otimismo a segunda e
importante fase de Barcelona. O time ainda não
chegou a dar tudo o que pode, mas é inegável
Jogadores
que vem progredindo a cada partida.
o caso de
foi
como
bem,
começaram
não
que
do
e
Luizinho
Leandro,
próprio
Valdir Peres,
Serginho, vão se acalmando e voltando a jogar
todo o futebol que sabem.
¦ ¦ ¦
vai ser uma etapa bem
difícil,
mais
porque o nível técnico dos
—
adversários
BARCELONA em que pese a atuação um
tanto insegura de italianos e argentinos na
— aumentará sensivelmente. Agoprimeira fase
ra, Itália e Argentina se sentirão mais seguras e
com uma confiança maior na força de suas
equipes.
Precisa, assim, a Seleção Brasileira, de mais
tranqüilidade e menos nervosismo. Insisto no
tema porque o perigo permanece. Ela pode e
tem de jogar os 90 minutos no mesmo ritmo e
com acerto e aplicação, procurando não se
perturbar, não errar jogadas fáceis, não afobarse nem discutir em campo, como aconteceu nos
momentos mais difíceis dos jogos iniciais com a
União Soviética e a Escócia. Não existem mais
razões para que o time comece os jogos inseguro
ou tenso. Quem deve tremer são os outros, f
¦ ¦ ¦
chegar a uma auto-suficiência e muito
menos a menosprezar os adversários, os
nossos jogadores precisam se convencer
SEM
da sua superioridade técnica e do excelente preparo físico em que se encontram e que lhes
permite recuperar-se no caso de uma desvantagem ocasional. Tal como aconteceu naqueles
dois primeiros jogos.
Com calma e confiança, a Seleção,Brasileira, sem dúvida, vai chegar às finais. E preciso
ser muito pessimista ou do contra ou então não
saber nada de futebol para não enxergar o
óbvio, que é a marcante, a nítida, a indiscutível
supremacia do futebol brasileiro neste Mundial
da Espanha.
¦ ¦
jornais voltam a elogiar, carregando
a nova exibinos adjetivos pomposos, "Fantástico",
Brasileira.
da Seleção"um
OS ção
"soberbo",
fenômeno", são os
manchetes. Falcão,
nas
usados
mais
termos
Cerezo e Zico aparecem como os melhores da
partida contra a Nova Zelândia.
Sobre os nossos próximos adversários, tecem críticas à Itália e comedidos elogios aos
argentinos que, com dois gols, um de pênalti
meio maroto, venceram El Salvador.
Quanto à Espanha, pelo menos os jornais
acreditam muito pouco que possa ir além da
lugar é o
próxima fase. Um terceiro ou quarto uma boa
acham
E
sonham.
já
máximo que
recompensa.
¦ ¦
Terceiro Mundo começou a Copa assanhado demais e foi sendo metodicamenO te roubado para que aprendesse a se
colocar no seu devido lugar. O colônialismo. senhores, ainda domina o futebol.
E, para que não se tenha a mínima dúvida,'
vejam o que os árbitros deste Mundial andaram
fazendo, sobretudo com os africanos e asiáticos.
O Cameron, como aqui é chamada a República
dos Camarões, teve gol anulado e pênalti não
marcado em seus três jogos. Honduras foi
punida com um pênalti contra a Espanha,
na cabeça feita do
pênalti que somente existiu
A mesma EspaItunalde.
Arturo
juiz argentino
nha ganhou de presente um outro pênalti,
contra a Iugoslávia, ofertado pelo árbitro dinamarquês Henning Lund-Sorensen. A Argélia,
tão simpática com seu futebol de desabalada
carreira, sonhava passar à segunda fase, mas viu
gol daqueles que
a Áustria marcar contra ela um
"clamoroso
impediaí no Brasil chamamos de
mento". O Peru, antes de ser destrinchado pela
Polônia, teve um legítimo pênalti não marcado
no jogo contra a Itália. E assim por diante.
Todos caíram fora da Copa aparentemente
conformados. Só quem chiou e esperneou foi o
Kuwait. E não era para menos. No seu primeiro
jogo, contra os tchecos, uma simples obstrução
fora da área foi transformada em pênalti e, na
partida contra os franceses, o árbitro truncou
sempre seus movimentos e acabou dando um
gol que não existiu e desanimando seus jogadores. Desesperado, o riquíssimo Xeque Fahrad
—
Al-Sabah — o do bicho de 175 mil dólares
invadiu o campo e acabou conseguindo anular o
gol ilegítimo, mas não evitou a desclassificação
de seu time. Agora ele vem pelas páginas dos
o pau na FIFA, a quem
jornais, descendo
"pior
do
chama de
que a Máfia", afirmando que
"antes mesmo de começar
a Copa sabia que rião
deixariam o Kuwait passar à segunda fase".
Multado pela FIFA por invadir o campo e
que lembram as de Mário
por essas declarações,
Vianna de 54 — só que Mário, não tendo poço
de petróleo, foi eliminado — o xeque Al-Sabah
se viu multado em 25 mil francos suíços, moeda
oficial da FIFA. Pagou na hora, jogando sobre a
mesa 30 mil francos e dizendo, em árabe, mais
ou menos o seeuintc:
— Podem ficar com o troco para pagar o
árbitro.

T ele censura E der por tentar gol olímpic
uM^jmmmmma^mmmmmammwÊmwm
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Antônio Maria Filho,
Márcio Tavares e
^-*t-*w<X
Marcos Penido
Sevilha — Telè censurou ontem o pontaesquerda Éder, que no jogo com a Nova Zelândia
preferiu tentar fazer gol
olímpico em várias cobrancas de córneres,
abrindo mão das jogadas
ensaiadas. Telè não chegou a falar de forma a dar
a impressão de que estava aborrecido com o jogador. Apenas fez um comentário sobre um dos
pontos negativos na
atuação da Seleção.
— Eu desaprovei suas
tentativas. Se tentasse
uma vez e visse que nào
deu certo, tudo bem. Mas
tentar todas as vezes foi
jogar fora algumas boas
chances de realizar com
sucesso as jogadas que
tinham sido ensaiadas
por todo o time.
Se pelo menos neste aspecto Telê não está satisfeito com Éder, em oútros ele está mais do que
contente com o jogador.
Depois da restrição à
atuação do pontaesquerda, Telê afirmou:
—Acho que o Éder está
muito bem e que vem
sendo um dos bons jogadores da Seleção e da Copa. Ele não ê muito individualista, passa muito
bem a bola, colocando-a
onde quer, e tem um chuFalcão, Valdir Peres, Oscar e Cerezo, tranqüilos, esperam a hora de recomeçar uma nova etapa na Copa
te muito forte e difícil de
ser contido. ¦ ¦¦•¦.
Delegação viaja para
Se Telè acha que .na
ponta-esquerda está tuBarcelona, a nova sede
do bem, salvo leves resA delegação do Brasil deixa Sevilha hoje pela
trições, uma das preocuTalvez pela pressa fazer um assim. Tudo difíceis por causa de
manhã rumo a Barcelona, onde reinicia amanha
pações do treinador já
de aproveitar ao máxi- bem. Acho que há ra- uma série de fatores,
Copa
da
fase
seus treinamentos visando à segunda
começa a desaparecer:, o
mo seu último dia em zões para não ter gos- mas acredita muito no
do Mundo. Na viagem da Seleção, uma esperança
rodízio na ponta-direita.
Brasil.
o
importanmas
tado,
Sevilha,
pontap
— Se pela esquerda tedirigentes da CBF: que a FIFA cumpra a
dos
Bra— Não precisamos fiesquerda Éder tenha te foi a vitória do
de transferir seus jogos, antes marcados
boas jogadas com
mos
promessa
em
atravessado o pátio do sil e a nossa classifica- car
pensando
Éder e Júnior, pela direipara o campo do espanhol para o Nou Camp, um
Conseguimos quem será nosso priParador Carmona tão ção.
estádio de maior capacidade.
ta começamos a ter tamNão tinha sentido — disse Medrado Dias — a
apressadamente e não mostrar um time ofen- meiro adversário. Arbém tudo que queriaSeleção do Brasil jogar num campo em que cabem
mos. As melhores chantenha notado que o sivo e técnico, com gentina e Itália são diapenas 70 mil pessoas, enquanto o Nou Campo
ces diante da Nova Zetécnico Telê Santana, muitas jogadas en- fíceis e podem ser
levam tantos
nâo
equipes
outras
que
ficaria
lãndia surgiram pela
para
e
de
saiadas
metros
principalobstáculos,
a poucos
grandes
torcedores aos jogos. O Brasil é o único time que
ponta-direita e isso ê sidistância, fazia restri- mente muita criativi- mas o principal é penestá lotando os estádios e por isso achamos a
nal de que tudo começa a
consó
E
a
de
dade.
às
cobranças
gente
time.
sarmos no nosso
ções
iniciativa da FIFA mais do que interessante. E,
entrar nos eixos. Gostei
criativiexecutadas segue mostrar
córneres
Já joguei contra equiacima de tudo, profissional essa medida.
da movimentação pelo
no jogo com a Nova dade se tentar alguma pes argentinas e ItáliaSobre a possibilidade da greve dos funcionários
setor e a ponta esteve
Dias
Medrado
é?
dos
saber
gaZelândia. Ao
coisa, não
dos estádios atingir Barcelona,
nas e o que vi foi futesempre ocupada, o que
rantiu:
comentários de Telê,
me deixou traqqüjlo
Éder nâo tem a me- boi bonito e de compeNão há problema algum, o Governo contorconsiderou-os nor preocupação em tição, sem a nossa forÉder
quanto ao entrosarhento.
nará tudo. Os funcionários estáo tentando aproveiParece que ele finalmennormais e reconheceu: relação aos dois adver- ça. Acho que são dois
tar a boa maré para uma vantagem, mas no fim
te vai chegar.
— Realmente tentei sários do Brasil na times difíceis por cautudo vai acabar bem.
chutar direto para fa- próxima chave da Co- sa da rivalidade e da
A Seleção Brasileira ficará no Hotel Masbado,
PROBLEMAS DA FALA
enexiste
zer gol olímpico. Nâo pa. Acha que Argenti- escrita que
também colocado à disposiçào da delegação. DisE ORATÓRIA (INIBIÇÃO)
saio desta Copa sem na e Itália podem ser tre nós.
tante cerca de 40 quilômetros de Barcelona, o
Prof. SIMON WAJIMTRAUB
Masbado parece agradar a maioria porque náo é
TEL.: 236-5223
mais um hotel estilo Parador Carmona, cuja sensação é de uma prisáo. Além de a construção ser
moderna e estilo ocidental, sem a influência dos
castelos. O Masbado tem piscina, campo de futebol,
Toninho Cerezo já estará um pouco teremos, ele se tornará
quadra de tênis, além de televisão a cores e apareacha a Seleção Brasi- desmotivado.
praticamente perfeito.
lhagem de vídeo-cassete com teláoos
ver
de
Depois
leira em uma posição
joa
acha
Cerezo
que
cômoda no início da Seleção mostrou um gos de Itália e Argentisegunda fase da Copa bom trabalho no gru- na pela televisão, CeEquipe do JB na Copa do
rezo não tem dúvidas
do Mundo porque tem
tendo
Sevilha,
de
Mundo: OUiemário Toua Argentia vantagem de saber o po
conseguido o entrosa- de apontar adversário
guinhó, Araújo Netto,
resultado do primeiro mento necessário na na como o
Sandro Moreyra, João
jogo entre seus dois ocupação do espaço mais difícil:
— A Argentina é
Saldanha, Ronald de
adversários:
pelo setor direito:1
ser
difícil
mais
por
Carvalho, Antônio Ma— O Brasil conse— O que precisamos uma equipe sulria Filho, Márcio Tavaguiu uma boa vanta- agora é de dar conti- americana e
norque
res, Jorge César Wamo
saber
...CtK _]
gem ao poder
faz um clãsburg, Eloir Maciel, Marresultado de seus pró- nuidade ao trabalho já malmente
a
com
tradição
de
no ¦
fojgjbf.
ximos adversários. O iniciado. O entrosa- sico
DanSérgio
Penido,
cos
mento pelo setor direi- gente. Tem bons jogaprimeiro lugar foi im- to acabou
acontecen- dores e joga ofensiva- tas, Cláudio Arreguy e Solon Campos (textos); Alberportante neste senti- do, com cada um que mente. Vamos ter que to Ferreira, Ari Gomes, Almir Veiga e Fernando
INTENSIVO É NO
do, porque enfrentare- estivesse próximo atuar com muita serie- Pereira
(fotos) e Arandi Gonzalez (comunicações).
IMPACTO!
mos, possivelmente, o ocupando a posição. dade e aplicação para
perdedor do jogo, que Com os dias que ainda vencer esta partida.
!•«?*

João Saldanha

Também quero
Sevilha — A Colômbia foi mesmo confirmada como realizadora da
Copa do Mundo de
. 1986. Muito certo. Certíssimo. Seria uma tremenda injustiça com a
atual geração. O povo
colombiano vivo jamais
assistiria a uma Copa do
Mundo. Mas é importante que os futuros responsáveis se mirem no
exemplo desta Copa da Espanha, que teve
tudo, mais do que nenhuma antes realizada,
para fazer a mais grandiosa de todas. Sem
dúvida, a mensagem de paz do primeiro dia
foi uma demonstração inequívoca dos anseios e desejos de paz do povo espanhol.
Mas a excessiva comercialização da Coservir aos colombianos de mau
deve
pa
exemplo. Não há condição de um país organizador, digo, de uma federação organizadora, perder dinheiro. Mas não se trata de
fazer um superlucro, como se estivessem
fazendo uma competição financeira. Façam
uma concorrência para no máximo um ou
dois anunciantes trazerem sua publicidade.
Isto evitará este triste espetáculo visual que
impede os espectadores de verem se a bola
entrou ou se foi camuflada pelos cartazes.
Nos campos onde existe apenas o espaço
essencial para jogo de futebol, com a colocação dos horrorosos cartazes, muitas vezes
impedem a cobrança esportiva dos córneres,
por exemplo. Digo e repito: A Espanha
possui os melhores estádios do mundo para
se jogar e ver futebol. Mas em alguns, como
em Málaga e no magnífico Villamarin, ficou
prejudicada a cobrança dos escanteios porque os tais cartazes colocados entre a mureta
e o campo espremeram o espaço. Mas o pior
de tudo é o visual.
O pessoal de Wimbledon optou por um
anúncio caríssimo em vez daquela bagunça
de
que se verifica atualmente nos campos
futebol e por um dinheiro que em nada
ajuda a despesa, que não é tão grande assim.
Estão propalando os exageros. Não são
absolutamente necessários cinco mil guardas
de trânsito para organizarem apenas dois ou
três mil veículos. Se tanto. Nem tantas
mocinhas e rapazes para mostrarem'que a
saída é ali onde está escrito saída. Coisas da
vida onde a política eleitoral se mete.
Claro que os colombianos vão estudar
bem isto. Lá como cá também existem
eleições. Por isso, fizeram na Espanha dezessete cidades-sedes quando bastariam oito
ou dez. Na Colômbia, fazer mais de quatro
ou seis, se forem mesmo vinte e quatro
disputantes, o que foi uma boa idéia, seria
um erro e uma complicação.
Já pensaram se toca ao Brasil organizar
1986? Todos gritandoXTambém quero,
também quero". A FIFA deve sim tomar a
frente com sua larga experiência positiva e
negativa. Por toda parte existem o PSD e a
UDN querendo prefeitos e governadores.
Não há mal nisto absolutamente. O mal é
prejudicar o espetáculo esportivo transformando-o em simples objeto de proselitismo,
ganância e de interesses mesquinhos. A
Colômbia tem todas as condições para fazer
uma magnífica Copa. Mas que sirvam os
exemplos.

'"Si'***"*

Jogador aceita crítica

Cerezo está tranqüilo
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0 CUPOM SÓ Ê VÁLIDO PARA 0 SORTEIO DA PRÓXIMA 4! FEIRA. DEVERA SER DEPOSITADO
NAS URNAS ATE AS 18 H. DE 3a FEIRA.
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 á esta pergunta
com segurança, fique de olho nas dicas

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

Chevette Hatch zerinho, zerinho.
Estalando de novo. Mas para ganhar é
preciso recortar. Então recorte,
preencha, coloque na urna e torça.
Porque nesta Copa quem ganha é você.
Fora do Bio, 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.

I
I
I

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

JORNAL DO BRASIL
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VALIDO EXCLUSIVAMENTE PARA 0 SORTEIO DO DIA 30 06 82
QUEM MARCOU 0 3S GOL DO BRASIL NO JOGO CONTRA 0 PERU NA COPA DE
RESPOSTA:
NOME;..
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CIDADE:
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"FUI DEMITIDO" B
- Sexta-feira, 25 de junho de 1982

Rio de Janeiro

Ronaldo

Theobald

A HISTORIA
DE CHRISTIAN,
UM ENGENHEIRO
QUE PERDEU O
EMPREGO
MAS NÃO O
OTIMISMO

Cleusa Maria
A tarde do dia 12 de março, quando foi
chamado ao gabinete de seu chefe, no Laboratório B. Braun S.A., em Tribobõ, o engenheiro-mecânico Hans Christian Wiedemann, carioca, descendente de alemães, 39 anos, cinco
filhos pequenos, teve a certeza de que estava demitido.
A partir daquele momento, Christian, que mora no
bairro do Cônego, em Nova Friburgo, perdia o seu cargo
de engenheiro de projeto, o salário de Cr$ 350 mil
mensais e passava a pertencer aos 8,9% de desempregados na população ativa da área metropolitana do Rio de
Janeiro, registrados pelo IBGE no mès de março.

"partir
Mas decidiu
para a próxima'
Quando foi demitido, Christian só conseguia pensar na mulher e nos fdhos.
ro mecânico encontrou-se com o engenheiro eletrônico e
Normalmente distraído na direção, naquele dia foi ainda
Está montando, junto com um engenheiro eletrónidecidiram abrir um escritório, juntando suas experiènco. a primeira pequena empresa de consultoria em pior.
Vim filosofando, pensando nâo vou morrer por- cias.
engenharia mecânica e eletrônica na região de Friburgo.
que fui demitido. Pensava primeiro nas crianças, na
Percebemos — conta o sócio Paul — que a causa
A firma já está registrada e tem três contratos de
minha esposa. Mas como havia, na própria Braun, uma do desemprego é que as empresas estão investindo mais
trabalho acertados. Mas Christian lembra-se com exatipromessa para desenvolver um projeto autônomo, me
dão — sentado no arejado salão de sua casa, com vista
em máquinas que em profissionais. Como o desemprego
—
sua
de
agarrei a ele como se agarra a uma tábua de salvação.
dos
detalhes
Friburgo
de
montanhas
as
é forte e nâo podemos lutar contra ele, resolvemos nos
para
Isso me dava paz psicológica, mas financeira não.
experiência como demitido.
colocar do seu lado. Com a abertura do escritório
Ao descer a rampa que dá acesso à garagem de sua
Sou meio elétrico e, se tiver que fazer todo dia a
estamos tentando ocupar um espaço vazio no mercado.
mesma coisa, entro em parafuso. Por duas vezes pedi casa em Nova Friburgo (construída com financiamento
De qualquer modo, os esquemas de emergência
demissão de empresas em que trabalhava, mas em 15 do BNH e ainda com 10 anos de prestações pela frente)
imediatamente após a demissão de Christian
acionados
cheestava
mulher
sua
que
anos é a primeira vez que vivo a situação de estar Christian deparou-se com
continuam funcionando. As atividades dos fins de semaE foi com um certo "susto" que
gando com as crianças."Eugênia,
desempregado.
na foram reduzidas. Os passeios ao Rio, onde vive a.
você tem um marido
ela ouviu a notícia:
Viagem difícil
família de Maria Eugênia, são evitados,.assim como os,
desempregado. Fui demitido."
churrascos que o engenheiro, apaixonado pela cozinha,
de
do
centro
no
colo,
chegando
filha
Lilian
a
Com
Ele trabalhava desde janeiro de 1980 no Laboratório
—
Julius,
10
anos,
gostava de oferecer a grupos de 20, 30 pessoas.
Rafaela,
B. Braun, inicialmente indo apenas duas vezes por Friburgo com os maiorestrês — a
Eugênia
conta
Hoje o importante é a comida, educação, pagar ai,
e
Mário,
Hugo,
sete,
oito,
própria
como
foi
admitido
Em
novembro,
semana à empresa.
contas e não comprar nada — resume Maria Eugênia. — '
engenheiro de projetos, mas somente a partir de setem- que, naquele momento, o medo não foi o mais forte.
Ele estava muito pálido, tenso. Pela cara dele De vez em quando dá medo, mas não me sinto insegura,
bro do ano seguinte começou a trabalhar em tempo
\
senti o que se passara. E tive muita pena.
pois confio no meu marido.
integral. Diretamente ligado à área industrial da empreO resto do dia transcorreu normalmente em meio às
alguma forma estava pressentindo a demissão,
sa, de"via
náo
demonstra
vez,
também
sua
gran-'
por
a sós des Christian,
brincadeiras' das crianças. Mas, à noite, os dois "Sem
a situação da indústria ficar cada vez mais
pois
apreensões, mesmo sabendo que a reserva de dinheia
situação.
sobre
refletir
tiveram
negra".
que parar para
ro esgota-se completamente no final de julho. Até lá, se
A Eugênia — recorda ele — que tem um sexto
entrar em desespero", calcularam as reservas da família nâo tirar qualquer renda de sua pequena empresa (PH
um
de
Garantia,
de
Fundo
férias,
—
depois
de
dizer,
cerca de Cr$ 700 mil
sentido aguçado, chegou a me
Industrial de Precisão, funcionando parte no apartaaviso prévio. Previram que, com isso, poderiam cobrir a mento de seu sócio e parte numa sala isolada em sua
churrasco aqui em casa em que meu chefe compareceu:
"Esse cara vai te demitir."
manutenção da casa, despesas com duas empregadas própria casa), entrara "no vermelho". >t;
(Cr$ 20 mil no total), do colégio dos filhos (Cr$ 16 mil
Christian faz questão de se mostrar otimista no seu
Para garantir a sobrevivência, terei apenas os
para os quatro maiores).
relato e de não dar à realidade um tom dramático.
da consultoria que dou a uma empresa de
rendimentos
foi
a
A
sempre
crianças
das
prioridade
educação
Aproveita o silêncio na ausência das crianças—freqüene que somam uns Cr$ 170 mil.
Rio
(Digiponto)
—
—
concordam os dois.
e conta como reagiu à
número um
tam a escola.pela manha
Nada disso, porém, parece tirar a alegria e confiança
notícia de que estava sendo dispensado por causa dos
daquele casal, cercado de crianças louras, bonitas e
cortes de despesas no laboratório.
Soluções de emergência
traquinas, à mesa do almoço. Maria Eugênia oferece
Sou otimista — repete. Quando percebi pela
No dia seguinte, Christian começou a procurar tra- bolo de carne, creme de espinafre e alface (colhidos na
expressão do meu chefe "tudo
que o pressentimento estava se
sob o olhar
bem, vou partir para a balho. "Desarvorei a entrar em contato com pessoas, horta da casa), feijão, arroz. Todos servem-se
realizando, eu pensei
mas
sem
dúvida,
desempregado,
família,
da
do
chefe
da
um
diretor
carta
uma
escrevi
firmas
para
grandes,
•'corajoso e otimista" o suficiente para enfrentar um
próxima".
mercado
—
o
Mas
emprego."
Braun
americana
casa
pedindo
Ainda assim, a viagem sozinho de volta para
"eu quase sempre ia de ônibus, neste dia por acaso
estava difícil, na sua faixa salarial não havia qualquer novo espaço profissional e garantir outras cenas como
;
perspectiva imediata. Foi neste período que o engenhei- essa.
estava de carro" — foi uma das mais difíceis de sua vida.

A dura realidade
Christian passou também a fazer parte dos tantos
pais de família que se vêem de uma hora para outra às
voltas com uma realidade pouco tranqüilizadora. O
sustento da família num mercado de trabalho difícil,
mais critico ainda para ele, profissional qualificado com
15 anos de experiência, três estágios no exterior e nivel
salarial acima da média dos engenheiros. Mas nem ele,
nem sua mulher com quem está casado há 14 anos,
Maria Eugênia — advogada que nunca exerceu a profissão, dedicando-se mais às crianças e esporádicas aulas
de inglês — deixou-se abater pela situação.
Depois de passar 15 dias procurando inutilmente
nos jornais uma nova oferta de trabalho, de fazer contatos com empresas conhecidas, ele, que em outras ocasiões tomou a iniciativa de pedir demissão de firmas em
que trabalhava, resolveu partir para um negócio próprio.
— Quero fazer engenharia e náo apenas ter um
emprego — diz ele.
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A Outra Banda da Terr A5Curta Temporada

4'e5.-às21:30h-6.'eSáb.às22:30h-Dom.às20:30h
Informações pelos tels.: 295.3044 - 295.9796 - 295.1047
Venda»: Canecão
Pantshop - Ipanema -Copacabana • Tijuca

Station - Centro
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Em plena Copa
aisu McDonaUTs
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do Rotary e Oásis.

Em plena Copa do Mundo.
McDonalds inaugura mais uma
loja em plena Copacabana. E o
McDonald's Copa 2 - o segundo
do bairro e fica na Au. Nossa
Senhora de Copacabana. 967.
Mas. festa pra ser boa tem que ser
completa e o McDonalds preparou uma comemoração genial.
9:30 h - Caça ao Tesouro, na praia,
para crianças até 9 anos. \
11:30 h Inauguração da nova loja
pela Presidenta da Oásis. D. Zoé
Chagas Freitas.
12:00 h às 15:00 h ¦ Três horas de
vendas revertidas pelo McDonald's
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Os clientes participantes serão
atendidos pelo próprio pessoal do
Rotary. Durante todo o dia. os
clientes McDonalds receberão
brindes grátis (calendários Ronald.
copos McDonalds / Coca Cola).
O cardápio do dia vai ser: Big Mac,
Fritas. Sundae, Coca Cola e tudo
de gostoso que só McDonalds tem
pra oferecer.
Venha para a festa.Tem até TV na loja
pra você torcer pela Copa. de Copa.

heMmzsr

•>biss"

«££?

<S> RECHUSUL S A

^IeSUa

M,

spm^s;».

ITROSUCO

O

peixe ^

¦F"°.

CÜ013 ,lSSL. ^^^
Indústria
Elétrica
>Eletromar
Brasileua S A

DIVANI

Ef^1E O

Publiias

2

?

CADERNO B

?

JORNAL DO BRASIL

sexta-feira. Z5'6f82

_______^___—————

José Carlos
Oliveira

(HUMBERTO
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NA COPA
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"CRISE SÓ EXISTE PARA
QUEM NÃO TEM CRIATIVIDADE

jj

Liém<llses4fâfâ®i&NmálB&

m)tMmmw»SMH**ttmaíbímwi

"Surgiu um boato de
mas, como se vê, a Luiza Brunet dominou a guarda", diz Saade,
que tínhamos sido barrados na concentração
indireta,
que ainda contratou Telê para uma promoção
Adepto da idéia de que "a publicidade é
Deborah Dumar
a alma do negócio", Saade afirma ter usado
todos os artifícios existentes desde a distrie cartazes, colados pelo
—
só
existe
crise
para buição de panfletos
afirmação
até mensagens nos
ciclista,
torcedor
—
jovem
é
quem não tem criatividade
locais
do empresário Humberto Saade, diversos veículos de comunicação
uma expectativa sobre a chegada da
A
que já é um dos vitoriosos desta criando
uma tonelada de
Copa do Mundo. As 60 mil camisetas com a Madrinha da Copa. Com
distribuído entre a
material
publicitário
do
término
antes
esgotaram-se
Dijon
griffe
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A MENSAGEM DO GUARDANAPO
Dom Marcos Barbosa

M

ORRE a papoula neste
vaso.que ninguém viu
quando trincou:/oateulhe um leque por acaso.'
nem um ruído se escutou". Mas se os leques
outrora quebravam jarras como no poema
de Sully Prudhomme que traduzimos, serviam também para enviar mensagens ou
acolher poemas autógrafos. Como este de
Valentim Magalhães, escrito entre outros no
leque de minha tia Judith, que chegou quase
aos 100 anos, longevidade rara na familia:
"Amar e ser amado, que ventura!' Não amar,
sendo amado, é um triste horror./ Mas há na
vida noite mais escura:/ é amar alguém que
não nos tenha amor". O sopro do leque,
quando abanado, devia compensar o que
faltara de inspiração ao poeta. Mas nào o
condenemos por isso. Todos sabemos que
nào se deve esperar muito desses poemas de
ocasião. Assim é que uma irmã de Lamartine, vendo a beleza do que escrevera no
álbum de uma amiga,"Pai,
que ela acabava de
levar-lhe, exclamou:
perdoai-lhe, porque não sabe o que faz!"
Hoje, quando os leques se tornaram ob-
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jeto de museu, está chegando a vez dos
guardanapos, tomados prosaicamente de
papel. Assim é que deparamos há dias no
JB, esse titulo: No "Ricardo
guardanapo, a mensaFernandes, 20
gem. E logo abaixo:
anos, filho do comandante Antônio Vieira de
Paiva, que pilotava o Boeing-727 da VASP,
seguiu anteontem para Fortaleza. No aviáo,
inconsolável com a morte do pai, não teve
condições de dar entrevista: entregou à repórter Helena de Grammont, da TV Globo,
um guardanapo de papel onde estava escrita
Eis o surpreendente texto dirigia sua dor". "Fortaleza,
08-06-82. Fica muito
do ao pai:
difícil começar um monólogo, pois se trata
de uma grande e triste despedida, uma despedida sem retomo. Cada vez que eu olhar
para o céu vou me lembrar de você: se aqui
terminaram os seus sonhos, seus momentos
de liberdade, os meus apenas começaram.
Com muita dor. sei eu, mas com mais vontade de chegar onde você chegou. Eu gostaria
que todos que hoje sofrem como eu, tivessem fé, pois somente com a fé superamos
perdas irreparáveis. Hoje me sinto sozinho
no mundo, mas com um ideal bem maior que
ser um humilde aviador: voar. Voar para
encontrar ao ceu respostas que hoje me
foram levadas. Te amo. meu pai".

HORA E
VEZ DE
GARRINCHA

Numa época em que os jovens (e jã nào
só os jovens) são na grande maioria incapazes de dizer (e quanto mais de escrever...) o
que pensam, dispondo de um reduzido vocabulário, auxiliado por gestos e grunhidos,
causa espanto o que assim se expressa, e em
tais circunstâncias. Como mais espanto causa ainda já não a forma, mas o conteúdo do
texto. Num momento em que todos, e até os
ter fé, perguntam a Deus ou a si
que julgam
"Por quê?",
o admirável jovem não
próprios
conhece uma palavra de revolta. E, tomando
consciência de quanto a fé lhe suaviza a dor,
deseja que os outros também a possuam.
Pois o terrível é pensar que a morte seja o
fim de tudo. É chorar, segundo escrevia São
tessalonicenses, visitados pela
Paulo aos "como
aqueles que não tèm especatástrofe,
rança". O nosso jovem tem uma. Não mais
voar apenas para os céus que lhe arrebataram o pai, mas para céus"jámais altos, onde,
não há pranto
como diz o Apocalipse,
nem dor..." E Ricardo Fernandes (nome incompleto sem dúvida)
poderá repetir o mistico Joáo da Cruz: "Num lance de amor voei/
e não de esperança falto,' subi tão alto. tão
alto,/ que minha caça alcancei."
A pergunta "Por què?" não é porem
descabida, quando a aceitação a precede.

"o acaso é a Providência
pois sabemos que
dos imbecis", como dizia Léon Bloy, e que
nâo tomba um pássaro sem que Deus consinta. Lembro-me de um filme que começava
com uma ponte desabando e passava a
mostrar, logo em seguida, ser a morte o
melhor desfecho para os três que então a
atravessavam: um frade, uma mulher e uma
criança.
Cremos que Deus. na sua misericórdia,
envia a morte no momento melhor para
cada um. do ponto de vista da salvação
eterna. Como cremos também que, num
relâmpago, ele possa comunicar-se com cada alma, como vislumbrou o Cura D'Ars, no
caso do suicida que se salvou da ponte ao
rio. Todos esses pensamentos nos servem de
conforto e consolo. E, se é verdade que um
vale mais que todos os
ato de amor a Deus
tesouros e que "uma alma que se eleva o
mundo", bastaria, para justificar toda a catástrofe recente, esta flor que lhe brota dos
escombros, entre membros desfeitos e ferros
retorcidos: a mensagem do guardanapo.
NOTA — Já se encontra na livraria do Mosteiro (Caixa Postal 2 666, CEP 20 001) nosso
cassete Sáo Bento e a Vida Monástica.

Copa de 1962 jã nos encontrou mascarados —
se gaconvencidos de
A nhamos a taça que,
Jules Rimet quatro anos antes, na Suécia,
era porque não havia mesmo nenhum futebol no mundo capaz de
nos vencer.
O time era basicamente o mesmo
de 1958. Sua estrutura psicológica
tinha como suportes uma certa aristocracia nos modos dentro e fora do
campo, uma certa elegância no combate ao adversário, uma lealdade
nos choques, um certo comedimento nos gestos e nas palavras. Traduziam essa dignidade popular um veterano apanhado no Botafogo, Nilton Santos — compadre, fã e confidente de Garrincha — e outro trazido do Santos F.C. — Zito, sócio,
confidente e admirador de Pele. Todos os demais eram craques consumados e quase todos vinham da
inesquecível campanha da Suécia.
Ocorreu no entanto o imprevisto.
Pele se contundiu. Ele se estirou no
gramado, de corpo inteiro, esticado
de costas, imóvel, como um desmaiado. Jogávamos contra a Tcheco-Eslováquia e era comovente o
assombro dos tchecos, afastando-se
do ídolo caído, como temerosos de
levarem a culpa por um desastre tão
grandioso: o de terem posto fora de
combate, talvez inutilizado, o maior
jogador de futebol em todos os tempos. Mas não houve maldade nem
malícia no lance; Pele se machucou
num incidente duro e infeliz do qual
ninguém está livre quando entra
num campo para disputar um campeonato.
De qualquer modo, o negócio era
grave e Pele ficou no hospital, sem
condições de continuar jogando. Em
seu lugar entrou Amarildo, um jovem e impetuoso atacante do Botafogo, mas inexperiente nesse tipo de
competição — a Jules Rimet — altamente passional, realizada numa sucessão vertiginosa de partidas que
se afunilam, pingando finalmente
do bico do funil os dois times que
disputarão a final e a própria taça.
Amarildo entrou, enquanto o
Brasil rezava por ele- (nunca tantos
despachos de macumba foram vistos em tantas encruzilhadas), e nele
baixou o espírito esportivo de Pele.
Nós vencemos outra vez. Amarildo
tornou-se o novo ídolo das multidoes.
Garrincha, porém, mais endiabrado que nunca com a bola nos
pés, vinha sendo massacrado. Sistematicamente, os adversários iam
em suas canelas, esquecendo de ir
na bola. Ele estava todo machucado; derrubavam-no a toda hora; em
desespero puxavam-no pela camisa.
Contra toda uma biografia de paciência, humildade e gestos nobres,
Garrincha reagiu. Deu o troco. E foi
expulso de campo.
Era outra catástrofe que se avizinhava. Já estávamos sem Pele. Agora, sem Garrincha. Ao sair de campo, expulso pelo juiz, ele ainda foi
apedrejado pelos torcedores chilenos. Quebraram-lhe a cabeça. O herói alegre saiu do gramado com sangue escorrendo pelo rosto.
crise política brasileira,
que iria convulsionar o
1964, viA país em abril de etapas
via uma das suas
de equilíbrio precário. Para evitar
que os militares derrubassem Jango
Goulart, o vice-presidente que passara automaticamente à Presidencia devido ã renúncia de Jânio, foi
improvisado um sistema parlamentarista que ia funcionando aos trancos e barrancos. Jânio era o Presidente, e Tancredo Neves o seu Primeiro-Ministro.
Foi assim que uma notícia sensacional apareceu nas manchetes do
mundo inteiro. Em telegrama dirigido ao Presidente da Fifa e ao Presidente do Chile, o Premier Tancredo
Neves lembrava que em toda a sua
carreira, Garrincha nunca havia cometido uma falta desleal, e conseqüentemente nunca fora expulso;
tendo em vista o passado desde atleta exemplar, o Premier do Brasil
solicitava o perdão universal pela
falta por ele cometida no jogo anterior, bem como o seu retorno ao
estádio para disputar pela seleção
brasileira a Ultima partida do campeonato.
A súplica do Premier, interpretando os anseios de todos nós, foi
atendida. Garrincha teve sua falta
| perdoada e voltou a campo para
decidir a Copa com os chilenos. Com
a cabeça toda esparadrapada e dolorida, por causa da pedradas, Garrincha driblou um, driblou dois, driblou três, passou a Amarildo... e
quando a boa gente brasileira se deu
conta de si, já era outra vez campeã.
Agora, bicampeão mundial. Essa
boa e sofrida gente bem merecia o
bonito prêmio.
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EDNEIA MOURA MACHADO
VALDIR RODRIGUES DE MELO

INSETISAN
DDTIZACAO

Sacha e Patrícia comunicam o casamento de seus queridos
amigos Edneia Moura Machado (Neneia) e Valdir Rodrigues de
Melo. sábado, dia 26 de junho, às 17hs. na Catedral de
Petrópolis e, convidam todos os seus queridos amigos para a
cerimônia.
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melhor reportagem sobre o
A Pelourinho,
na Bahia, pubücada este ano em jornais ou revistas brasileiros, ganhará Cr$ 500
mil, do Prêmio Antônio
Carlos Magalhães, promovido pelo Hotel Pelourinho para incentivar a preservação da
memória histórica
baiana.
Os concorrentes devem tomar por tema
obrigatório o conjunto
arquitetônico da área
do Pelourinho e inserever suas matérias, ilustradas ou náo, até o dia
31 dezembro de 1982,
enviando nove reproduções para o Hotel Pelourinho, Rua Alfredo
Brito, n° 20, CEP 40 000,
Salvador, Bahia, endereçadas ao jornalista
Nilson de Oliveira
Cezar.
Jorge Calmon, professor de História da
UFBA, Antônio Loureiro, diretor da Escola de
Comunicação, Ary Guimarães, diretor do
SPHAN, Afonso Maciel
Neto, presidente da
ABI, Cláudio de Andrade Veiga, presidente da
Academia de Letras da
Bahia, Carlos Alberto
Jesuino, presidente da
Abart, Hélio Pólvora,
escritor, e Joel Silveira,
repórter, formam a comissão julgadora que
anunciará sua decisão
sete dias antes da entrega do Prêmio pelo Governador Antônio Carlos Magalhães, no Palacio da Aclamação.
O Hotel Pelourinho
oferecerá ainda ao vencedor o pagamento das
despesas de viagem e
hospedagem.
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Grande Festa Junina do Leblon.
26dejunho-4datarda Ao ladoa da Cobal.
na

Vai dançar quadrilha, pular fogueira e encher pança
noite àe São João. A festança começa às 4 da tarde.
Bem ali, naquele terreno, ao lado da Cobal.
|
E todo o pessoal do seu bairro também vai estar lá. Brincando,
se divertindo, confraternizando. f
Venha se juntar à gente nesta grande festa popular. <•
só seguir o caminho da roça.
Promoção: E vocêchega lá.
«É
Apoio:
JORNAL DO BRASIL

LEBLON

GESTANTE
Enfim uma Griffe com charme!

BALLOON
Galeria Cidade de Ipanema
Vise. de Pirajá, 330 sl. 225

FOTOS
DA COPA 82
OS PRINCIPAIS LANCES DOS JOGOS
DESSA COPA ESTÃO EXPOSTOS DIÁRIAMENTE NAS AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS JORNAL DO BRASIL DA AVENIDA
RIO BRANCO, N° 135,. LOJA C AG, HUMAITA — R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
445 LOJA D. AG. MEIER — R. DIAS DA
(P
CRUZ 74—LOJA B.

PREGUEADAS
Um toque de bom gosto. Feito com os mais variados tecidos, em cores e padrões a sua esolha.
QSTROWER —COM. E IND. LTDA
|^k
sobreloia 308.
Rua Vioc. de Pirajá. 580
Rua Marquês de Abrantes, 178 — loja D.

551-6598 e 551-8248

ESPETÁCULOS DE 3* FEIRA A DOMINGO

MARACANÃZINHO
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De volta a melhor massa da Cidade, sob:::
l_
fjtr^ nova Administração, num ambiente to-;;
jÇ^fc tal mente novo. Venha experimentar.

-jô>A CURTA
1 \\
\\ /2£\TEMPORADA

Postos de Venda:
Bilheterias do
^Maracanâzinho • Teatro Municipal • Lojas a Samaritana
(Niterói) • Guanatur Turismo (R.
Dias da Rocha, 16) • Barra
Shopping, na Pista de Gelo •
Rio Sul, Loja Hollywood MTM,

3? andar.

.

250,
Arquibancada (10 anos).. CrS
500,
Arquibancada CrS
900,
Cadeira de Pista CrS
Cadeira Especial CrS 1.200,
Camarote (4 lugares) .... CrS 4.0O0,
Fri-a (5 lugares) O S 7.000,

informações:

t

"

255-3070
CENSURA LIVRE

HORÁRIOS:
De 3* à 6." feira: às 21 h.
Sábados e feriados: às 1 7 e 21 h.
Domingos: às 1 5:30 e 1 9 h.

QUADRINHOS
DOMINGO
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Rita Ludolf, 47 - Leblon
(esq. de Av. Gen. San. Martin)

RESERVAS: Tel.: 274-4848
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Dos quatro candidatos
que disputarão a vaga de
Raimundo Magalhães Junior na Academia de Letrás, na eleição da próxima
quinta-feira, o mais ativo
de todos é, sem dúvida, o
paulista João de Scatimburgo.
Ex-chefe de gabinete do
Sr Paulo Maluf, o cândidato diferencia-se dos seus
pares por defender empedernidamente a monarquia no Brasil — não apenas nas conversas que
manteve com os acadèmicos, durante as visitas protocolares, como nos diversos livros que escreveu sobre a história da monarquia do Brasil.
Não será surpresa se depois da eleição do dia Io a
vaga de Raimundo Magalhães Júnior permanecer
aberta.
Até onde se sabe nos "necprredores acadêmicos,
nhum dos candidatos deverá conseguir o número
mínimo de votos para assegurar-lhe a eleição.
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GONÇÀH/ES
(Antigo Aeroporto do GaleSo)

De 5.' a sábado às 22 horas
Ingressos a partir de CrS 1.000.00. Preços especiais
para grupos Ingressos à venda no local e: Centro
Coroa Distribuidora de Valores. Rua Gonçalves Dias,
76. - Copacabana - Guanatur Turismo. Rua Dias da
Rocha, 16.Flamengo-AlvimarTurismo.RuaPaissan s
du, 111. Informações e reservas:398-4457-398-5415. {

DENOMINADOR
COMUM

Caroline e Vilas, o novo item do gossip internacional
*

PRÊMIO DE
Cr$ 500 MIL
AO MELHOR
TRABALHO
SOBRE O
PELOURINHO
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PM editou o seu encontro nos estúdios com o trio
Stone Alliance.
Participou do Io Festival Internacional de
Jazz de São Paulo, em 1978, com o Grupo Um, e do
Rio Jazz Monterey Festival, em 1980, integrando o
conjunto BR-1 ao lado de Nivaldo Ornellas, Marcos Resende, Ricardo Silveira, Jamil Joanes e
Robertinho Silva.
Será acompanhado por Luiz Martin (piano),
Celso Fonseca (guitarra), Artur Maia (contrabaixo) e Cláudio Infante (bateria). Além de várias
composições de Montarroyos, o conjunto tocará
uma peça do pianista Harold Mabern e o imortal
Carinhoso, do não menos imortal Pixinguinha,
que Mareio gravou há tempos para a trilha-sonora
de uma novela e foi ouvida durante meses, todas
as noites, por milhões de telespectadores em todo
o país.
Um dos maiores músicos brasileiros nos. seus
instrumentos, Mareio Montarroyos prepara-se para uma carreira internacional, em face do imenso
sucesso do seu disco no mercado norte-americano.

José Domingos Raffaelli
quinteto do trompetista Mareio Montarroyos será a atração desta segunda-feira
no Teatro Villa-Lobos, às 21h30min, danO do prosseguimento à série Segundas Instrumentais, uma promoção da Riotur e do JORNAL DO BRASIL, com o apoio da Funarj.
Mareio Montarroyos (trompete e flugelhorn) é
um dos instrumentos brasileiros mais conhecidos.
Sua grande experiência foi acumulada em atuaalém
ções com os maiores nomes da nossa música,
vivo.
ao
e
apresentações
de inúmeras gravações
Seu nome ultrapassou fronteiras e hoje possui
ampla projeção internacional; Mareio atravessa
um dos períodos mais gratificantes da sua carreira, pois seu disco Magic Moment, lançado nos
EUA pela Columbia com o mesmo esquema promocional reservado aos grandes astros da gravadora, ocupa lugar de destaque na relação dos mais
vendidos. Não foi, todavia, seu primeiro LP lançado naquele país; há cerca de cinco anos, a etiqueta

Tels.:
ICORTINAS

?

sexta-feira, 25/6/82

JORNAL DO BRASIL

Gênero, número e grau
A Princesa Caroline de Monaco e o tenista argentino Guillermo Vilas viajaram juntos para
uma ilha do Pacífico para umas
férias a dois.
A Princesa viajou de Mônaco a
Los Angeles ao encontro de ViIas, que vinha de um torneio em
Nevada. No último número da

¦

Depois do Sr Abreu Sodré, decepado da presidéncia da Eletropaulo uma semana depois de empossado, um outro nome de peso
do Governo de São Paulo
deverá ter sua cabeça podada — igualmente por
motivos políticos — rios
próximos dias.
Quem acompanha de
perto o movimento da ante-sala do Governador no
Palácio Bandeirantes garante que o Sr Amadeo Papa já está esquentando.as
turbinas para assumir a
presidência do Banespa —
o que significa que o Sr
Eduardo de Carvalho dei"de
xará o cargo dentro
dias.
Como denominador comum da queda do Sr
Abreu Sodré e do iminente
afastamento do Sr Eduardo de Carvalho; o. fato de
ambos não serem filiados
ao PDS.

"
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revista Paris-Match os dois aparecém nadando, abraçados e sentados na varanda de seu hotel,
nào escondendo mais o romance
até então mantido em sigilo.
• A reportagem confirma em gènero, número e grau o furo desta
coluna anunciando o affair publicado dia 31 de maio.

REENCONTRO A ALTURA
Foi enfim marcado o almoço de
reencontro da Confraria dos Gastrônomos, que há meses encontrava-se
em abstinência total: vai acontecer
dia 3 de julho, sábado, no Clube
Gourmet.
A esperar os confrades, que estão
sendo convocados a toque de caixa,
estará um menu nota 10, elaborado
pelo chef José Hugo Celidônio.
Os trabalhos serão abertos no bar
com appetizers — atum cru e carpaccio, regados a kir La Galique e um
jerez La Ina. À mesa, desfilarão sucessivamente uma Vichissoise au

Caviar, uma Truite de Bocaina au
Pignons, ambas receitas de Celidônio, um Gigot de Veau Braisé au
Petits Oignons, receita de Alain Chapel, uma Salade Verte au Vinaigre
de Fraises, um Plateau de Fromages
e, arrematando, um Gãteau au Café.

* * *

• O capitulo dos vinhos também merece um registro: o branco será um
Garrafeira das Caves Aliança, safra
de 1972; o tinto, um St Émilion de 76.
Acompanhando a sobremesa, um
alemão adocicado, o Niersteiner de
1979.

¦ ¦ ¦

Pensão em
projeto
Em conseqüência de

Rogério Ehrlich

Incoerência

Será aberto em outubro
um escritório de promoção
do turismo francês no
Brasil.
Segundo a revista Le
Point, "alguns profissionais vêem na medida um
novo sinal de incoerência
na política turística conduzida por François Abadie, Secretário de Estado
encarregado do turismo".
Segundo esses observadores, o potencial do mercado brasileiro seria, na
verdade, vizinho do zero.

Do Flu
para
a Copa
O Fluminense, que lançou há dias a campanha de
coleta de bandeiras do clube para serem enviadas à
Espanha e distribuídas aos
torcedores do Brasil, decidiu ampliar a promoção.
Está aceitando bandeiras de qualquer clube do
país, que serão reunidas e
enviadas a tempo de serem
distribuídas antes do início da segunda fase da
Copa.
Aceitam-se também
Bandeiras Brasileiras, desde que de tamanho transportável por avião.

Campeão
moral

A Copa da Espanha já
tem um campeão moral.
É o time dos Camarões,
que está embarcando de
volta invicto.
Empatou com a Italia,
Polônia e Peru — o que,
para o futebol que joga,
não deixa de soar como
um título de peso.

¦ ¦ ¦

Quem
volta
Está sendo negociada
para janeiro a volta ao Rio
de um dos maiores sucessos do show-business na
história do Rio — o cantor
Barry White.
O cantor e sua orquestra, a Love Unlimited, vèm
para apresentações no
Rio, Sâo Paulo, Recife.
Salvador, Belo Horizonte,
Brasilia e Porto Alegre.
Ao fundo, mais uma
vez. o promoter Roberto
Medina.
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A Embaixatriz Lais
Gouthicr na noite do Rio

ARMAZENANDO
O técnico Telè Santana, que nas partidas
contra a União Soviética e Escócia mastigou
chicletes e palitos de fósforos durante os 90
minutos do time em campo, absteve-se dos
acepipes durante o Brasil x Nova Zelândia.
Deve estar armazenando para os jogos contra
a Itália e a Argentina.

¦ ¦ ¦

RODA-VIVA
Amanhece hoje no Rio o maestro Ondrej
Lenard, titular da Orquestra Sinfônica de Bratislava. Vem para quatro concertos com a OSB,
o primeiro deles no dia 3 de julho no Teatro
Municipal.
Vivi Nabuco segue com as filhas Silvia e
Lúcia para o fim de semana em Angra dos Reis.
O Sr Henrique Queirós Matoso ganha jantar
de despedidas na terça-feira de Maria Rita e
Afraninho Nabuco, em Brasília: está trocando a
Capital por Sáo Paulo durante seis meses.
Maria Luiza Corkcr e Marlos Nobre estão
convidando para seu casamento quinta-feira
que vem na igreja Imaculada Conceição.
Teresa Gureg recebe para jantar domingo
no Assírio do Municipal, quando lança sua
coleção de verão. Dia seguinte é a vez da Blu
Blu. que abre sua confecção para um desfile
rom muitos convidados.
Silvia Amélia e Gérard de Waldner preparando as malas para passar férias em julho
com os filhos na Sardenha.
Entraram pela noite as comemorações anteontem em casa de Maria Helena e Alberto
Reis pela vitória do Brasil contra a Nova Zelàndia.
O Sr Aldo Lovatelli, diretor-geral da Alitãlia no Brasil, recebeu ontem o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro.
Quem festeja hoje seu aniversário em familia é o Sr José Halfin.
Os irmãos Johnny e Paulo Renato Figueiredo estão afivelando as malas: embarcam no
próximo fim de semana para a Espanha a
tempo de assistirem às finais da Copa. Com
cies, segue o Sr Carlos Geraldo Langoni.
Thomas Souto Corrêa decidiu interromper
temporariamente, para reestruturação, a carreira de seu programa Bastidores, na TV Bandeirantes.
A Maria Bonita inova no lançamento de sua
coleção: está convidando para breakfast no
sábado, com direito a desfile das criações para
o verão.
Kátia Almeida Braga estréia como produtora teatral: seu début acontece em agosto, no
Teatro dos Quatro, com A Eterna Luta Entre o
Homem e a Mulher, de Millór Fernandes.

graves abusos verificados
na concessão de alimentos
provisórios, que, na maioria das vezes, são fixados
sem a devida cautela, com
base apenas em elementos
fornecidos pela parte autora, a Ordem dos Advogados do Brasil, através de
sua seção Rio de Janeiro,
está preparando um projeto de lei alterando o rito da
ação de alimentos, què forma hoje o maior coritingente de ações nos Juízos
de Família.
A idéia é acabar corri os
pedidos de alimentos' irreais, além das necessidades da parte, e com ás falsas informações, sempre
para mais, sobre os ganhos
dos réus.

PELO
MAR
Jean

Castel está sendo
esperado no Rio nos primeiros dias de julho.
Vem dos Estados Unidos
a bordo de seu iate, o veleiro Serenity, desembarca
na Bahia, onde o espera o
amigo Bernard Lefebvre, e
continua viagem por avião
até o Rio.
O barco de Castel — 30
metros de comprimento —
vai passar uma têmporada no estaleiro para obras
e, em seguida, seráfundeado difinitivamente na enseada da Vrca. Castel
quer manter o barco aqui
como forma de obrigá-lo a
visitar a Cidade com mais
freqüência.

¦ ¦ ¦
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O Rio, já há algumas
semanas atravessando
uma calmaria em sua programação social, preparase para viver hoje à noite
as emoções do Arraial do
Pão de Açúcar, que o empresário Guilherme Araújo
inaugura a partir das 22
horas, no alto do Morro da
ürca.
Como arraial sofistica-,
do que é, está trazendo de
São Paulo, para reforçar o
grupo de animados spcialites cariocas, um grande
número de convidados.entre eles Andréa Moroni e
Sig Bergamin, lide e JeanLouis de Lacerda Soares,
Rodolfo Scarpa e Eleonora
e Cito Mendes Caldeira —
estes, chegando da Europa
diretamente do aeroporto
para a festa.
Do Rio, o grupo mais
animado vai juntar Ionita
e Luis Eduardo Guinle, Kiki e Renato Garavaglia,
Maria Alice e José Hugo
Celidônio, Bebei e Mariano
Marcondes Ferraz e, last
but not lcast, Claude Amaral Peixoto, que comparecera de noiva grávida.Fred Suter
Rodator-Substituto

JORNAL DO BRASIL^

4 ò CADERNO B a sexta-feira, 88/8/88'

AS COBRAS

BOA IMAGEM
NO TELEVISOR
SÓ PARA QUEM
MORA NA ORLA
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nuação da Barão de Ipanema, Luís Fernando Dias,
morador da casa n° 95, rechamei três téc- clama.
— O azar é que só o canicos especializaJÁdos em colocar an- nal 4 pega mal aqui. Os
tenas de televisão. Cê acha outros pegam bem, com alque algum deles apareceu? guma interferência, mas
Mas nem pensar. Acho que pouca. Vou é assistir aos
vou ter que assistir a Copa jogos da Copa na casa do
na casa de algum amigo. vizinho.
Ver futebol com esta imaÉ interessante notar as
gem dupla não vai dar enão.
Entre desanimado en- diferenças quanto às
furecido, um morador do transmissões de casa para
Edifício Acron, na Rua 5 casa, prédio em prédio. Na
de Julho, em Copacabana, Rua Emílio Berla, o moraespera a solução para um dor da casa n° 101 está
contente com sua sorte. Ao
problema comum na deárea:
si- contrário de Luis Fernancaptação precária
nais transmitidos por do, seu aparelho tem Imaemissoras de televisão de- gem ruim em todos canais
4, que transmite
vido a interferências geo- menos no "Parece
tela de
Ju- a Copa.
gráficas. Na Rua 5 de uma
cinema." Nenhum dos molho, por exemplo,
enorme pedra atrapalha os radores da rua sabe explisinais. Alguns prédios, car o motivo dessa difecom até cinco antenas, rença.
amenizaram o problemaJá na Ladeira dos TabaMas outros, como o Acron, jaras, a maioria dos edifiestáo na Copa do Mundo cios se equipara. Nestes úlsem estrutura que permita timos dois meses muitos
aos moradores o prazer de instalaram antenas potenver as partidas em casa.
tes. Mesmo assim, Gênio
No Rio, várias áreas são Fagundes, advogado, moafetadas pelo problema. rador do n° 94, reclama.
Os sinais de transmissão, Não pela antena do seu
quando o edifício ou casa prédio, mas de um vizinho
está situado perto do mor- que há três meses comro ou mesmo de prédio prou um aparelho de ramais alto, são refletidos, dioamador, instalando
gerando imagens duplas, uma antena, que interfere
até triplas. Segundo Léo nos televisores de toda
Caminsca, técnico em TV, área.
o campo de convergência
_ Não dá. Vejo televisão
desfoca, uma sombra apa- e a voz do vizinho aparece
rece no televisor.
repente. Só espero que
, _ Estas diferenças são de
a Copa ele não vá
maior grau no durante falar
sentidas em"Cores
no aparelho.
querer
Separa- Estamos pensando em alaparelho a
das", como em terceira di- guma maneira
de convenmensão, saltam aos olhos. cè-lo a modificar sua ane
branco
Em aparelhos
tena.
preto, sombras atrapaOutro local critico, sedos
maioria
lham. Mas na
casos, uma boa antena e gundo o técnico, é o Hudos
um bom antenista fazem maitá. Ali, a maioria
prédios necessita de antecoisas impossíveis.
Léo aponta, tendo como nas possantes, especialbase sua longa experiência mente nas Ruas Maria e EuVicomo técnico, os locais cri- gênia, Viúva Lacerda
Viúva
ticos do Rio. Na área de tório da Costa. Na ao
n°
Copacabana, a Ladeira Lacerda, defronte
dos Tabajaras, a Rua Ba- 409, uma antena coletiva
ráo de Ipanema, a Rua 5 de destoa. Foi comprada peJulho são famosas. Poten- los moradores com jogos
tes antenas foram ali colo- da Copa em mente. Zé Forcadas, espalhadas pelos tini, 14 anos, está felicíssiNunca o televisor de
prédios. Mesmo assim, na mos. casa
pegou tão bem.
Rua Emílio Berla, conti- sua

Sônia Racy
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TRABALHO: Dia de tranqülidade e bom desenvolvimento geral Aspectos positivos para o comércio
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Aspectos muito positivos
Superação de pequenos problemas. PESSOAL: Dia
Procure
positivo em seu lineamento geral. FAMIUA:
dar a pequenos fatos e atritos sua correta dimensão,
não os superestimando AMOR: Sonhos materializados Começam a melhorar as condições SAÚDE:
Boa

mm-^mm*

TOURO — 21/4 a 20/5

PEANUTS

CHARLES M. SCHULT2

NINGUÉM rv\E CM AMA OE "PERNAS
GORDAS", SEU
MOLEQUE!/

INACREDITÁVEL i
AAOLLV VOLLEV/
TACOU U/W SOCO
NA BOCA DO
,
"GRITO"!.
BENNy
ZT

PARCEIRO

NA BOCAy

TRABALHO: Sexta-feira de indicações ligeiramente
neutras para o taurino, que só terá alguns pequenos
problemas de relacionamento FINANÇAS E NEGOCIOS: Positividade Lucros e vantagens de significação PESSOAL: Se|a mais cordato ao se relacionar
com pessoas próximas Desaconselhadas as atividades associativas FAMÍLIA E AMOR: Quadro neutro
SAÚDE: Problemas e instabilidade

EÍ ISSO AÍ! QUANTOS SAPOS NÃO
TEREI DEENGULlR.
PARA \R A WIMBL.E;
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GÊMEOS — 21/5 d 20/6
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CÂNCER — 21/6 o 21/7
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TRABALHO: Dia particularmente indicado para o trato
profissional do geminiano ligado a engenharia, arquitetura e construções. FINANÇAS E NEGÓCIOS: Problemas solucionados Clima positivo para suas solicitaviagem, FAMIUA:
ções. PESSOAL: Perspectiva de
Os acontecimentos dos últimos dias devem motivá-lo
a uma revisão em seu. comportamento. AMOR: Romances de pouca duração SAÚDE: Estável.
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A seguir: DERCY GONÇALVES
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1 afecção crônica do ouvido (5)
2. agourento (7)
3. epiploo (6)

hidrocarboneto parafinico (6)
imensidade (6)
inflamação do ouvido (5)
inflamação do tecido ósseo (7)
8. muito bom (5)
9 o pôr do sol (5)
10 oasiano (6)
11 os grandes da nação (8)
12 osseina (7)
13 poente (5)
14 que não trabalha (6)
15 que revela otimismo (8)
16. relativo ao Ósmio (6)
17 relativo ao ouvido (5)
18. tumefação (6)
19. tumor de tecido ósseo
(7)
20. uma das fases da Lua (7)
Palavra-chave: 13 letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo. cujas vogais já estão inscritas no quadro acima Ao lado.
è direita, é dada uma relação de 20 conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo para cada um, com o número de
letras entre parênteses, todos começados pela letra inicial da
estão contipalavra-chave. As letras de todos os sinônimos
das no termo encoberto, respeitando-se as letras repetidas
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TRABALHO' Procure demonstrar maiores firmeza a
constância na condução de sua rotina. Não se torne
dispersivo FINANÇAS E NEGÓCIOS' Dia de grande
movimentação. Alterações nos negócios PESSOAL'.
Apoio de pessoa amiga. Sensibilidade e bom desenvolvimento psíquico FAMÍUA. Surpresas agradáveis
deverão compensá-lo pelos últimos dias AMOR-Decisões corretas Tranqüilidade SAÚDB Instável

TRABALHO: Acontecimentos de significação devem
motivar seu trabalho nesta sexta-feira Procure apreveitar-se das condições favoráveis FINANÇAS E NEGÓCIOS: Bons aspectos Possíveis solicitações PESSOAL: Habilidade no trato com amigos mais próximos FAMÍLIA Desarmonia no trato íntimo Cuidado
ao reagir diante de problemas comuns AMOR Seja
mais realista SAÚDE: Boa
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SAMOS.

CARLOS DA SILVA

tro da esfera
VERTICAIS — 1 — rapaz malicioso, cabe
—
eleitoral. 2 — espécie de peneira. 3
suscetivel de pequenos receios ou escru5 —
pulos, 4 — o mesmo que animal.
tendência para o roubo ou hábito de roubar
- suavidag _ determinado, causado. 7
de, mansidão, 8 — comunica a um metal a
- cheire, 12 . propriedade do ímã. 9
15 - pessoa
generosos, presenteadores,
muito ignorante, estúpida, material, por
oposição a mental ou espiritual. 19
da Idade Megênero dramático originário
dia. com personagens em geral alegóricos
como os pecados as virtudes os santos
ele podenoo também comportar elemen
tos cômicos ou jocosos 21 - designação
da divindade entre os sumenos 23
instrumento musical de percussão consti

TRABALHO: Sua persistência no desempenho profissional poderá dar resultados palpáveis nesta sextafeira de influência muito favorável FINANÇAS E
NEGÓCIOS: Regência indicando valorização para seus
bens PESSOAL. Não seja extremado ao expor idéias
e projetos FAMÍLIA: Decisões tomadas em conjunto
lhe trarão significado muito bom AMOR Clima de
fascínio no trato com o sexo oposto SAÚDE Aspectos frágeis

SAGITÁRIO — 22/11 a 21/12
TRABALHO Grande atividade de caráter mental marcará o seu dia profissional Resultados positivos em
novas iniciativas FINANÇAS E NEGÓCIOS Procure
encarar com maior serenidade a sua atual condição
material PESSOAL Ânsia de liberdade erri meio a
vínculos de lealdade e comodismo FAMÍLIA Dia
neutro AMOR Noticias de pessoa muito querida o
motivarão de forma sensível SAÚDE Estável

CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1

CRUZADAS
menor quantidade de informação que pode
— o
ser transmitida por um sistema, 25
chefe da orquestra de atabaques e cabaças
dos candomblés. 26 — parafuso de madeira que. con|ungando-se com a rosca da
vara, a faz subir ou descer no arrocho, e que
se liga. também, a prensa, porção de
superfície esférica compreendida entre
dois semiplanos que panem de um diàme-

TRABALHO: Procure manter-se à frente de colegas
de trabalho, reavaliando e atualizando seus planos
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Procure dotar de maiores
realismo e persistência as suas atitudes ligadas a
dinheiro PESSOAL Satisfação íntima Realização em
momento de grande encanto FAMÍLIA: Noticias de
bom significado Apoio e compreensão AMOR: Procure manter o seu equilíbrio SAÚDE Bem disposta

ESCORPIÃO — 23/10 a 21/11
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SIBARISoluções do problema n° 1028 Palavra-chave
TISMO
...
Parciais: somar; saibro, sima. sitiar, sitio, sino, sábio,
sombra; siar; sabor; sátiro, sisar, simio, sistro. saibo, simira,
sirito; sâmio; sismo. sombria

HORIZONTAIS — 1 — crustáceo fóssil. 10
recorrerem a expediente em que ha. em
ou
geral, violência ou grosseria de palavras
ações, 11 —- denominação de certa ciasse
largas,
13
de peixes de barbatanas muito
construir ou conceber na imaginação
— estado ou
representar na imaginação. 14
— substância oigàqualidade de pacato. 16
nica de composição semelhante a do amido. encontrada nos tubérculos de muitas
da família das complantas, em especial
— cardmal dos conjuntos equipostas. 17
valentes a um conjunto de um milhar de
—
membros, 18 — aquilo que se da. 20
organismo muito simples, que se poderia
tomar por unidade orgânica, segundo Leibnitz. substância simples, e e sem partes,
constique. agregada a outras substâncias,
tui as coisas de que a natureza se compõe.
22 — movimento defensivo-ofensivo. parecido com a cambalhota, em que o capoeinsno ar
ts lança o corpo de lado e g>ra
descrevendo um semicirculo com as duas
mãos no chão. 23
pernas, apoiado com as
— diz-se do coniunto de duas ou mais
composições que se juntam para tiragem
numa sô torma e posterior separação do
impressa mediante cone do papel 24
• _ .unidade de medida de informação igual a

LEÃO — 22/7 a 22/8

LIBRA — 23/9 a 22/10

LOGOGRIFO

0

TRABALHO: Suas atividades de independência e
intolerância podem resultar em problemas incontroláveis FINANÇAS E NEGÓCIOS: Satisfação por resultados benéficos em negócios novos PESSOAL: Não
se mostre irredutível diante de manifestações de
Aspecpersonalismo de pessoas próximas FAMIUA:
tos de tranqüilidade e boa vivência AMOR: Positividade Comportamento de carência SAÚDE: Boa
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VIRGEM — 23/8 a 22/9

De domingo a quinta: 23h. Sexta ump.esenud»
e gmimoif
fo òw&s
e Sábado: meia noite.
V0DKA
Couvert: CrS 2.000.00. n«Ni.'iiíkvíÜii«
E no SINHÁ: jantar (opcional) típico brasileiro, com ^
12 pratos e 10 sobremesas (estilo rodizio):Cr$2.000,OOrl
Rua Conatanta Ramoa. 140 - tati. 256 1871 . 237-6368 .237-2640.

PROBLEMA N° 1029
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ÁRIES — 21/3 a 20/4
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HORÓSCOPO

NANI

ULTIMAS SEMANAS

SAMBÃO&SINHÁ

S &&z i ratão 1

tu ido de uma pele esticada na boca de um
— palavra tupi qua
pilão de madeira. 24
significa água e figura em palavras brasileiras Léxicos Morais Melhoramentos Au
telio Casanovas
TORNEIO CÍRCULO
ENIGMlSTICO CARIOCA
Estaremos divulgando, amanhã, nova
relação dos confrades que nos estão en
viando soluções do torneio em epígrafe
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SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — lammador^ ubacaba. zi
lacafa, ort, udamma
gopetalo, ei. osana.
matatarana, ulo blau. nora ticum massame
VERTICAIS — luz. abicada. magicatura
ico. napofito. abesana. data. ralar, io. ano
luníen, amaias trauma arbim alce nau
om

ta

Correspondência para: Rua das Pai— CEP
meiras, 57 ap. 4 — Botafogo
22.270.
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TRABALHO' Um convite para mudança de suas atuai3
ocupações pode levá-lo a um clima de grande euforia
Seja realista ao analisá-la FINANÇAS E NEGÓCIOS
Vantagens no manuseio e assinatura de papéis importantes PESSOAL Sua precipitação pode resultar
danosa nesta sexta-feira FAMÍUA. Objetividade na
análise e solução de problemas domésticos AMOR'
Quadro estável SAÚDE Muito boa

AQUÁRIO — 21/1 o 19/2
TRABALHO Hoie estarão superadas as indicações
semana Não
que marcaram a maioria dos dias desta
se mantenha na defensiva ao tratar colegas e supenores FINANÇAS E NEGÓCIOS Momento neutro Não
se descuide de cautela em seus gastos PESSOAL
Habilidade Trato fácil com pessoas mais idosas ou
experientes FAMÍLIA Reencontro agradável AMOR
Felicidade e alegria SAÚDE Boa

PEIXES — 20/2 a 20/3
TRABALHO Quadro que lhe exigirá cautela no relacionamento profissional Pese e avalie bem suas palavras FINANÇAS E NEGÓCIOS Dia de tranqüilidade
que marca de forma positiva a sua vida financeira
PESSOAL entendimento produtivo Novas amizades
Evite compras de objetos de metal FAMÍUA Clima
de favorecimento AMOR Uma nova atração pode
motiva-lo de forma sensível SAÚDE Instável

JORNAL DO BRASIL

sexta-feira, 35/6/83

ARRAIAIS NO RIO
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NA QUINTA: PREÇOS BAIXOS
E MUITA DIVERSÃO

Arraial dos bons é o da Quinta da Boa
Vista. Para se ter uma idéia da aceitação, o
público esperado, num cálculo feito pelos
organizadores, era de 1 milhão e meio de
pessoas até o próximo dia 4 de julho quando o
arraial será encerrado. Mas até semana pass.ada (o Arraial começou no dia 11) mais de 1
milhão de pessoas já tinha passeado pelos 80
mil metros quadrados, onde o maior sucesso
é a mini cidade do interior ali construída.
Há cinema, agência de correios, estação,
trem, prefeitura, armazém de secos e molhados, jornal, cadeia pública e igreja. Mas toda
a área tem decoração típica, além dos 35
brinquedos (Cr$80 adulto e Cr$50 criança),
alegria da garotada. Todos os preços — a
entrada é franca — estão abaixo dos preços
de mercado. Refrigerantes a Cr$40, cerveja a
Cr$70, e sorvete a Cr$100. Medida que os
patrocinadores — a cervejaria Brahma e o
sorvete Sem Nome — fizeram questão de
tomar. A promoção é do JORNAL DO BRASIL e da TV S, com o apoio da Riotur.

O arraial com as 40 barraquinhas oferecendo as comidas típicas funciona de terça á
domingo e dos mais animado é o forró a cargo
de Zé Matias e seu grupo (que sempre se
apresentam na TV S), todo dia a partir das
18h.
Quem foi, adorou, como Guilherme Araújo e
Nara Leão no sábado passado. No último dia;
4 dé julho, haverá a final do concurso de
quadrilhas com prêmios de Cr$100 mil, Cr$50
mil e Cr$20 mil para os três primeiros lugares.
A cada 15 minutos um brinde do JORNAL DO BRASIL é distribuído: chaveiros,
canetas, réguas, camisas, além de exemplares
da Revista do Domingo, do Jornal da TV e do
Jornal do Arraial. Os pais não devem se
preocupar'com os filhos: há ambulatório mé-:
dico e postos do Juizado de Menores, da
Secretaria de Segurança, da Polícia Militar,
do Corpo de Bombeiros, e vários telefones.
O horário de funcionamento: de 3a feira a
6a feira: a partir das 17h; Sábados: de 14h às
2h da manhã; Domingos: de 9h às 23h.

Fotos de Luiz Carlos David

DONA CARMEM E
A TRADIÇÃO DA QUADRILHA
DE SAMPAIO
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Caipira atual, em cores vivas, com laços
no cabelo e escarpih, ou a mais
tradicional, com saia de chita e blusa de
babados. Fernanda Bruni veste sugestões
da Mônaco Boutique

ONA Maria do Carmo Perrota, uma carioca de
43 anos, filha de italianos, é uma pacata dona:
de-casa de Sampaio que entre abril e julho -^
pode-se até dizer — tem vida de artista. Com 48
adolescentes, ensaia diariamente — e até alta madrugada — a sua quadrilha que existe há 25 anos.
Dona Carmem, como e conhecida pelos arraiais
da cidade, é campeoníssima dos concursos de quadrilha que acontecem semanalmente pelo subúrbio carioca: ela é considerada a melhor marcadora de
quadrilha do Rio (marcadora é responsável pela
coreografia) e na sua casa já conta com mais de 100
troféus.
Este ano é uma das finalistas do concurso que o
JORNAL DO BRASIL está promovendo no Arraial
da Quinta da Boa Vista, já foi considerada horsconcours nas festas da Riotur e hoje faz uma apresentação especial no Arraial de Guilherme Araújo no
morro da Urca.
Com 16 anos de casada, já havia se casado cinco
yezes na sua quadrilha, casamento feito pelo padre
Atila Paiva que faz esse papel desde que a quadrilha
foi fundada. Dona Carmem, aliás, fala das mudanças
ocorridas nas quadrilhas nessas quase três décadas.
Uma grande preocupação com o visual aliás é a
característica dos últimos 10 anos:
Mas é importante não esquecer a tradição, ou
tudo perde o sentido.
Por isso dona Carmem náo esqueceu as tradicionais palavras de ordem: alavantur, changer de dame,
balance, anarriê, tur, travesse; que são somadas aos
novos desenhos coreográficos: moenda, cruz de malta, âncora, coração, carroussel, enroladinho com carranchè, alguns deles, uma criação sua.
A sua quadrilha é completa: tem casamento,
igreja, prefeito, parteira (dona Frida, uma senhora dé
75 anos). Mas dona Carmem tem outras duas quadrilhas, a infantil e a dos velhinhos, esta tão animadacomo as outras.
:
Este ano, dona Carmem homenageará a Seleçào
com fitas verdes e amarelas. No ano da visita do Papa:
João Paulo II usou o amarelo e branco do Vaticano.
Mas as fantasias continuam coloridas e de retalhos:
Hoje em dia as quadrilhas estão preferindo
usar uma cor só, mas aí é esquecer a tradição. Fica
parecendo tudo filha de prefeito. E a gente sabe que
filha de prefeito no interior só há uma.
¦_^^ÊÊAfÈ^kk.

NO MORRO DA URCA, SEM
FOGUEIRA, MAS COM QUENTÃO
é o traje exigido para a festa-baile no ArJECA-CHIQUE
raiai do Pão de Açúcar que
Guilherme Araújo Produções Artisticas promove hoje a partir das 21h
— "e até o sol raiar" — ao preço de
Cr$ 5 mil o ingresso individual e CrS
20 mil a mesa. Para quem se assustar com o preço da entrada no Arraiai, Guilherme lembra que o preço
do Sugar Loaf Carnival Bali também promovido por ele foi o dobro e
o visual do morro da Urca. é o
mesmo.
A idéia de promover a festa surgiu de um programa que Guilherme
viu na TV Cultura de São Paulo,
uma festa-baile, com forró. Convicto
de que. para permanecerem vivas, as
tradições populares devem ser adaptadas. atualizadas e recriadas com
fantasias e imaginação, Guilherme
fará o seu arraial "a partir dos anos
80".
A música ficará a cargo da Orquestra Tabajara do competente
maestro Severino Araújo, com seus
tradicionais boleros e musicas románticas de todas as décadas. Revêzará com um grupo de baião da
cantora Carmclia Alves, organizado
pela Flumitur para animar festas do
interior.
Forró sempre presente
Freqüentador dos arraias do Rio
nos últimos três meses (foi ao da

Quinta da Boa Vista com Nara Leão
no sábado passado e outro da Rua
Uranos, em Ramos, com Guide Vasconcelos), constatou que o forró está
cada vez mais presente em toda a
Cidade (foi ver a nordestina Marinês
na Ilha do Governador) e que o Rio
precisava de uma festa no meio de
ano.
Mesmo certo de que o jeca e o
chique são absolutamente compativeis ("Acho, por exemplo, Clementina de Jesus chiquissima e aquela
mulher classe média de Ipanema
completamente suburbana"), Guilherme Araújo sabe que este seu Sào
João é uma incógnita e é com tranquilidade que afirma que nâo espera
retorno, mas prejuízo, dos Cr$ 6 inilhões que investiu na festa.
Se vender 1 mil 200 dos 2 mil
ingressos, tudo está pago, mas lembra que 25r'r da renda bruta fica pelo
aluguel do local: "e a produçào e so
minha". Foram CrS 1 milhào e 400
mil de publicidade em jomal e CrS
700 mil na decoração.
A decoração é de Fernando Pinto. os cartazes foram leitos pela artista plástica Ana Letycia e Américo
Issa e o responsável pela instalação
física do arraial. Guilherme Araújo
chegou a pensar no grupo Asdrúbal
Trouxe o Trombone 10 de Regina
Case) para fazer a encenação de uma

quadrilha. Mas achou que ia ficar
muito teatral, parar demais com a
festa e optou por uma quadrilha de
Sampaio, comandada por dona Carmem, tradicional campeã dos torneios de quadrilha cariocas: "Ai vai
sintetizar tudo em 20 minutos, policia, casamento, tudo.
O que ver
O ingresso dá direito ao jantar em
três bufês ("chamo de bufê de propósito", observa Guilherme) espalhados pela festa, ao invés de barraquinhas. Mas a comida será bem típica:
canjica, pamonha, milho cozido, doce de abóbora. Além de um prato
quente servido às duas da manhã:
galinha caipira com arroz (desossada e com manjerona) assinada por
Ruth Almeida Prado. Ê um prato do
Sul, pois Guilherme quer tudo bem
típico. A bebida é paga à parte.
Guilherme Araújo acha fogueira
muito romântica e apropriada para
o interior paulista quando os casais
de namorados se aquecem junto ao
seu fogo, mas Guilherme achou-a
dispensável para o calor do Rio.
além do que, as cinzas e as brasas
podiam estragar os jardins. Foguete,
Guilherme morre de medo e náo vai
ter; e balão e proibido, mas estará na
decoração. As brincadeiras tradicionais como pau-de-sebo entre outras
foram dispensadas, pois ele quis
simplificar. O arraial do morro da
Urca, aliás, tem até subtítulo: Fantasia Junina ou O Sonho de Uma
Noite de São João.
Se sua festa vai virar modismo
Guilherjunto à sociedade carioca.
mê Araújo nào sabe: "o barato é ir
fantasiado, ser visto, conquistar e
não ficar sozinho no final da noite".

o único assunto do Brasil é a
SECopa do Mundo, não chegou a
arrefecer o entusiasmo dos tradicionais festeiros do período junino. A
conhecida Rua Cruz e Souza, no
Encantado, preferiu suspender sua
festa para concentrar .sua empolgaçao nos dias de jogo do Brasil. Ja a
Sâo Brás. em Todos os Santos, nao
abriu mào de sua festa junina, que e
diária, com bandinha e concurso de
quadrilha.

Mas o sucesso mesmo da temporada é o Arraial da Quinta da Boa
Vista e a atração de hoje — para os
que nào tèm tanta dificuldade econòmica — é o Arraial do Pào de
Açúcar.
Amanhã, a banda da Sâ Ferreira
movimentará Copacabana a partir
das 20h. nas areias da praia de Copacabana. em frente ao Hotel Miramar,
com barraquinhas. fogueiras e fogos
de artificio E neste domingo, a festa
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de São Pedro, das mais bonitas desta época do ano.
Amanhã à noite haverá quermesse perto da igreja Nossa Senhora do
Brasil, na Avenida Portugal (Urca) e
no domingo, as 14h. sairá a procissão
marítima da Colônia de Pesca rio
Caju. Uma das embarcações levara a
imagem do padroeiro dos pescadores até a Urca: o verde-amarelo ê a
grande pediria na decoração e a
quermesse continua à noite na Urca
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CADERNO B ? sexta-feira, 25/6/82

CINEMA
COTAÇÕES *****
MUITO BOM ***

• Começa amanhã, na Cinemateca do MAM, um seminário sobre desarmamento e ameaça nuclear. O primeiro filme exibido será Corações e Mentes, o
*\, documentário mais importante sobre a guerra do Vietnam
~"-£àh
——

******

EXCELENTE ****
BOM •*

REGULAR • RUIM

ESTRÉIAS
OS VAGABUNDOS TRAPALHÕES (Brasileiro, de J. B. Tanko. Com Renato Aragão,
Dedé Santana, Mussum, Zacarias. Louise
Cardoso, Denise Dumont e Edson Celulari.
Palácio-1 (Rua do Passeio, 38 — 240-6541):
14h. 15h40m, 17h20m, 19h. 20h40m. Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953).
Caruso (Av. Copacabana. 1.326 — 2273544); LebIon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391
239-4998), Barra-3 (Av. das Américas,
4.666 — 327-7590). Veneza (Av. Pasteur,
184 — 295-8349), Ópera-1 (Praia de Botaf ogo, 340 — 246-7705). Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-2025), Tijuca (Rua
Conde de Bonfim, 422 — 268-0790), Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 — 249-7982),
Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54
390-2338), Olaria (Rua Uranos, 1.474 —
230-2666)-. 14h20m, 16h, 17h40m, 19h20m,
21 h. (Livre).
Nova aventura com os Trapalhões
desta vez focalizando o problema do menor abandonado. Renato Aragão é Bonga,
lider de uma turma de meninos pobres e
sem familia. Vivem felizes numa caverna
até a chegada de Pedrinho, um menino
rico mas sem o amor dos pais, e que não
quer mais abandornar os Trapalhões.

JORNAL DO BRASIL

I UMA MODA
adeptos do cinema, que
encontram um título como
OS Ricas e Famosas, e uma dupia de nomes como Candice Bergen
e Jacqueline Bisset na lista' de filmes em exibição na cidade, pensam
logo em hipóteses conhecidas. Primeiro, que seja uma história muito
requintada, com a direção de George Cukor (diretor que tem em seu
currículo trabalhos sofisticados co-

^ÊÊmjmmh^
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RICAS E FAMOSAS (Rich & Famous), de
George Cukor. Com Jacqueline Bisset. Candice Bergen, David Selby, Hart Bochner e
Steven Hill. Palácio>2 (Rua do Passeio, 38 —
240-6541), Carioca (Rua Conde de Bonfim,
338 — 228-8178): 14h. 16h20m, 18h40m,
21h. 4». às 18h40m, 21h. Rian (Av. Atlântica.
2.964 — 236-6114), Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340 — 246-7705). Barra-1 (Av. das
Américas, 4.666 — 327-7590): 14h30m.
16h50m, 19h10m, 21h30m. 4», às 19h10m,
21h30m. (18 anos).
O filme aborda a amizade entre duas
mulheres ao longo de duas décadas, enfatizando a vida profissional e as tramas
existenciais. Liz consegue rápido reconhecimento intelectual ao publicar seu primeiro livro. Merry leva uma vida mais
convencional. Tenta romper a monotonia
de seu casamento com a convivência
extravagante de seus vizinhos artistas. E o
começo de uma nova vida dedicada também à literatura. Produção americana.
A MULHER SENSUAL — (Brasileiro), de
Antônio Calmon. Com Helena Ramos, Paulo
Ramos, Monique Lafond, Maria Pompeu e
André de Biase. Art-Madureira (Shopping
Center de Madureira): 15h. 17h, 19h, 21h.
Pathé (Praça Floriano Peixoto, 45 — 2203133): de 2a a 6a. às 12h, 13h40min,
15h20min, 17h. 18h40min, 20h20min. 22h.
Sábado e domingo, a partir das 13h40min.
Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281-3628): 14h30min, 16h10min, 17h50min,
19h20min, 21h10min. (18 anos).
A história de Marina, uma atriz de
¦televisão explorada como símbolo erótico
e que, na vida real, é uma mulher frustrada sexualmente. A partir'do reconhecimento desta situação, ela parte para a
redescoberta de seu corpo e de sua sensualidade.
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guerra em guerra, ele parece invencível.
Produção americana.
Cotação do JB: ***
Cotação do leitor: *** (3 votos)
QUE FIGURA, MEU PAI (Tout feau, Toute
flame) de Jean Paul Rappeneau. Com Yves
Montand e Isabelle Adjani. Jóia (Av. Copaca15h.17h10m.
bana, 680 — 237-4714):
19h20m, 21h30m. 4a, às 19h20m, 21h30m.
(14 anos).
Comédia. Yves Montand é um pai
bissexto, que passa longos períodos longe 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 diferença de temperamentos.

MUITAS TARAS E UM PESADELO (Brasileiro) — Com Zilda Mayo e Márcio Camargo.
Vitória (Rua Senador Dantas, 45 — 2201783): 14h10m, 16h. 17h50m, 19h40m.
21h30m. 4a, as 19h40m, 21h, 19h10m, 21h.
4a. às 19h10m, 21 h. Art-Méier (Rua Silva
Rabelo. 20 — 249-4544): 15h, 16h50m,
18h40m, 20h30m. 21h20m. 4a, às 18h40m,
20h30m. 21h20m. (18 anos).
Pornochanchada.
A CAFET1NA DE MENINAS VIRGENS (Brasileiro) —- Metro Boavista (Rua do Passeio,
62 — 240-1291). Condor Copacabana (Rua
Figueiredo Magalhães. 286 — 255-2610),
Largo do Machado 1 (Largo do Machado,
29 — 245-7374), Baronesa (Rua Cândido
14h30m,
1.747 — 390-5745):
Benicio.
16h10m, 17h50m, 19h30m, 21h10m. (18
anos). Pornochanchada.

CONTINUAÇÕES
Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: ***** (9 votos)
BODAS DE SANGUE (Bodas de Sangre).
de Carlos Saura. Com Antônio Gades. Cristina Hoyos, Juan Antônio Jimenez, Carmen
Villena, Pilar Cardenas, Antônio Quintana
entre outros. Cinema-1 (Av. Prado Júnior,
281): 15h20m. 17h, 18h40m, 20h20m, 22h.
4a, às 18h40m, 20h20m, 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.
Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: *•* (9 votos)
A MULHER DO LADO (La Femme d'a
Cote), de François Truffaut. Com Gérard
Depardieu, Fanny Ardant, Henri Garcin, Michele Baumgartner, Veronique Silver e Roger
van Hool. Scala (Praia de Botafogo. 320):
17h10m, 19h20m 21h30m. 4a. as 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 Bernard, sua mulher Arlette e seu jovem filho
Thomas.
Cotação do JB: ****
Cotação do leitor. **** (33 votos)
CARRUAGENS DE FOGO (Chariots of Fire) — De Hugh Hudson. Com Ben Cross. lan
Charleson, Nigel Havers. Nick Farrel, Daniel
Gerroll. Cheryl Campbel, Alice Krige. Roxi
(Av. Copacabana. 945 — 236-6245): 14h,
16h30m, 19h, 21h30m. 4», ás 19h, 21h30m.
(livre).
O esforço físico e os conflitos existenciais de dois jovens que enfrentam os
mais diversos obstáculos para ir a Paris
1924
participar dos jogos Olímpicos de
nas provas de corridas.

***

MALDITA COINCIDÊNCIA (Brasileiro), de
Sérgio Bianchi. Com Rodrigo Santiago. SérLélia Abragio Mamberti, Alice Vergueiro e
mo. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica,
63 — 267-7897): 16h. 18h. 20h. 22h. (18
anos).
Os moradores de uma velha casa do
Centro de Sào Paulo, em sua maioria
da cidade
jovens que vivem a margem
retirar
grande, recebem uma ordem para
o lixo que se acumula na entrada. Entre o
recebimento desta ordem e a reunião
e que se
para discutir a retirada do lixo
no filme,
passam as situações mostradas
uma seqüência de cenas soltas, mais ou
menos independentes entre si, em torno
da marginalidade dos anos 70.
Cotação do JB: ***
Cotação do leitor *****
UNIVERSO EM FANTASIA (Heavy Metal).
desenho animado de Michael Gross. Direçáo
de Gerald Potterton. Roteiro de Dan Goldberg e Len Blum. Art-Copacabana (Av.
Copacabana. 759 — 235-4895). Art-Tijuca
(Rua Conde de Bonfim. 406 — 288-6898):
—
Rio-Sul (Rua Marquês de Sâo Vicente. 52
274^532): 14h, 16h. 18h. 20h. 22h. (16
anos).
Inspirado nas histórias da revista Heavy Metal (cuja equipe de criaçào foi supervisionada pelo desenhista de produçào
Michael Gross), este desenho animado
narra uma aventura espacial ambientada
num futuro remoto. Trata-se de um mundo dominado pela presença de Loch-Nar.
Muitos o encaram como um deus. De

***
FESTIVAL — Domingo: O Campeão (The
Champ). de Franco Zefirelli. Com Jon
Voight, Faye Dunaway, Ricki Schroeder, Jack
Warden. Arthur Hill e Strother Martin, Largo
—
do Machado-2 (Largo do Machado. 29
245-7374): 14h, 16h20min. 18h40min. 21 h
(livre).
_"
,.,
Melodrama americano. Refilmagem
de um clássico de King Vidor, realizado
em 1931, com Wallace Beery e Jackie
Cooper nos papéis agora interpretados
Schroeder. Na
por John Voight e Ricky —
a mãe (Faye
história — um divórcio
Dunaway) abandona o filho com o marido
e anos mais tarde quer recuperar o menino.
Cotação do JB: **
Cotação do leitor: *** (84 votos)
MENINO DO RIO (Brasileiro), de Antônio
Calmon. Com André de Biase, Cláudia Magno. Ricardo Graça Mello. Nina de Pádua,
Sérgio Malandro e Cissa Guimarães. StudioIlha (Rua Sargento João Lopes. 826)- 15h.
16h50m. 18h40m, 20h30m. (14 anos)
Valente é surfista e líder de sua turma,
formada por Zeca, um tipo gozador e
Sandra, sua namorada; Paulinho, um surfista mais velho e campeão de torneios no
Havaí e Aninha, casada com Paulinho,
máe do garoto Pan, remanescentes da
contracultura do final da década de 60.
Com esses personagens, o filme registra
o comportamento dos jovens da Zona Sul
carioca e a busca de identificação com a
natureza entre cenas de surf, wind-surf e
asa delta.

OUSADIA (brasileiro), de Luiz Castellini e
Mário Vaz Filho. Com Ligia de Paula, Regis
Monteiro, Patrícia Scalvi, Jacques Lagoa.
José Carlos Cardoso e Vicente de Luca
72)
do Flamengo,
Lido-1
(Praia
15h.16h40m, 18h20m. 20h, 21h40m. 4a, às
20h, 21h40m. (18 anos)
Pornochanchada.

**
A DAMA DO LOTAÇÃO (Brasileiro), de
Neville d'Almeida. Com Sônia Braga, Nuno
Leal Maia, Jorge Dona. Paulo César Pereio.
Márcia Rodrigues, Iara Amaral e Roberto
Bonfim. Barra-2 (Av das Américas, 4.666 —
327-7590): 16h, 17h50m. 19h40m, 21h30m
4a, às 19h40m, 21h 30m. (18 anos).
A história original, o argumento e os
diálogos são do escritor Nelson Rodrigues: no desespero de afirmar a sua
sexualidade, uma recém-casada sai todas
as tardes e invariavelmente toma um
ônibus, onde a cada dia encontrará uma
nova aventura.

REAPRESENTAÇOES
Cotação do JB: *****
Cotação do leitor: ***** (3 votos)
ESPOSAMANTE (Mogliamante). de Marco
Vicario. Com Marcello Mastroianni, Laura
Antonelli. Leonard Mann, William Berger e
Annie Belle. Ricamar (Av. Copacabana, 360
— 237-9932): 20h, 22h (18 anos).
Luigi e Antônia sào casados há alguns
anos e vivem com conforto numa cidadezinha da província italiana, no começo do
século. O marido é negociante de vinhos e
viaja muito. Pouco tempo ou amor dedica
à esposa submissa. Um crime político irá
todavia modificar a situação: o marido
tem que se esconder e a mulher, sendo
obrigada a tomar conta dos negócios, vai
descobrindo as verdades do marido e as
suas, transformando-se numa feminista
convicta. Produção italiana.

****

tos, camisas de golas levantadas e
cabelos naturais, sem maquilagem.
Quando Merry começa a fazer sucesso e ficar famosa, cai numa linha
de elegância semelhante ao estilo
Nancy Reagan, a primeira dama
americana: tailleurs duros, armados, de casaquinhos bordadíssimos
e saias retas, escondidos do Crio do
Central Park por longo casaco de
vison. Maquilagem irrepreensível,
cabelos com bastante laquê. Outra
cena que demonstra bem a diferença de estilo das duas personagens é
quando estão lendo o romance de
Merry, em Malibu. Enquanto a camisola da senhora casada e domestica, aspirante a escritora, é de fioCandice
res miudinhas, em fundo branco,
Bergen (E),
modelo de manguinhas curtas, bem
^^^^_&^^ISfe;;''feminino, a amiga, já aplaudida pecabelos soltos
^^Ü8
j^^
_______
i
Jt
los críticos literários, está com robe
^Ü_s
_BB_____mi__ll_lÍi
_________
*.¦?»
'**_-__e roupas
de seda, em cor escura.
discretas, e
As décadas passam, e as diferenJacqueline
ças continuam. Em Nova Iorque,
Merry hospeda-se no Hotel Plaza,
Bisset, numa
Liz prefere o Algonquim, sem maiolinha
res luxos. Merry é conservadora,
esportiva,
senhora divorciada e Liz namora
fazem estilos
garotos de 18 anos. Toda a açáo é
acompanhada pela moda, por estide moda,
los,
que náo chegam a fazer do filme
que no filme
um espetáculo só visual. Assim coRicas e
mo American Gigolo, a aparência
das pessoas tem muito a ver com os
Famosas não
personagens, provando que moda é
correspondem
um fenômeno que atualmente define tipos de vida, padrões de comexatamente
portamento internacional. Juntaao modo de
mente com os diálogos, o roteiro e
as personagens, é um dos atrativos
vestir das
para o público de cinema.
atrizes

antiga namorada, que chega com um
grupo de revolucionários. Fúlvio trai o
grupo fazendo circular na cidade que se
trata de um bando de assassinos e ladrões. Produçào italiana. Palma de Ouro e
Prêmio da Critica do Festival de Cannes
de 1977.

Cotação do JB: **
Cotação do leitor. ***** (1 voto)
VIAGENS ALUCINANTES (Altered States), de Ken Russell. Com William Hurt, Blair
Brown. Bob Balaban, Charles Haid e Miguel
Godreau. Leblon-1 (av. Ataulfo de Paiva, 391
— 239-4998), Studio-Paissandu Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. 4a. às 20h, 22h. (18 anos).
Um professor de Medicina de Harvard,
pacientes,
após várias experiências com
"nossos
outros
chega à conclusão de que
estados de consciência são tão reais
quanto nossos estados despertos. E essa
realidade pode ser externada". Ele chega
a um ponto em que se sente fisicamente
como o homem primitivo. Vê o nascimento do mundo e da alma e penetra nessas
dimensões como parte integrante delas.
Produção americana.

**

.

IRACEMA — UMA TRANSA AMAZÔNICA
(Brasileiro), de Jorge Bodanzky e Orlando
Senna. Com Edna de Cássia, Paulo César
Pereio, Conceição Senna, Rose Rodrigues e
Fernando Neves. Lido-2 (Praia do Flamenqo.
72): 16h, 17h50min, 19h40mm, 21h30min.
4', às 19h40min. 21h30min. (18 anos).
Uma jovem do interior do Pará vai a
Belém, com a família, pagar promessa na
Festa do Cirio de Nazaré e o novo meio e
as companhias que encontra levam-na a
prostituição. Influenciada pelas histórias
contadas pelas prostitutas, Iracema quer
ir para os grandes centros (Rio e São
Paulo) e pega carona com Tiào Brasil
Grande, um motorista de caminhão.
Saem pela Transamazònica, testemunhando toda espécie de acontecimentos e
dramas que a construção da estrada impõe aos habitantes locais.
Cotação do JB: ***
Cotação do leitor. *** 133 votos)
A MULHER DO TENENTE FRANCÊS (The
French Lieutenanfs Woman). de Karel
Reisz. Com Mer/I Streep, Jeremy Irons.
Lynsey Baxter, Hilton McRae e Jenny Morgan. Bruni-lpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 287-9994) Bruni-Copacabana
(Rua Barata Ribeiro, 502 — 255-2908), Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 378 —
268-2325). Bruni-Méier lAv Amaro Cavaicanti. 105 — 591-2746) 14h.16h30m.19h.
21h30m. (14 anos)
O roteiro oe Harold Pinter, livremente
inspirado na obra homônima de John
Fowles, narra dois acontecimentos simultáneos. Trata-se de um filme dentro de
um filme. Enquanto interpretam os personagens do romance de Fowles, Sarah e
Charles, numa pequena cidade da Inglaterra vitoriana, Anna e Mike vivem um
romance secreto.

***
ALLONSANFAN (Allonsanfan). de Paolo e
Vittorio Taviani Com Marcello Mastroianni.
Bruno Cinno. Laura Betti. Lea Massari e
Mimsy Farmer Cinema-3 (Rua Conde de
14h20m.
229 — 234-1058!
Bonfim.
16h40m. 19h. 21h20m) (16 anosi
Itália, 1816. Fúlvio é um revolucionário
que, após ficar doente, procura refugio na
casa paterna. Encontra Charlotte. uma

t$

PARA QUEM E RICA E FAMOSA

mo Les Girls, My Fair Lady e Justine Segundo, que vá assistir a um
desfile interessante de moda, com
guarda-roupa assinado por nomes
internacionais. Terceiro, que saia
do cinema comentando apenas como são bonitas as atrizes, que belos
cenários, ou que cenas engraçadas
foram vistas.
E o filme é tudo isso, e um pouco
mais. Tem o lado da história sofisticada, contando as vidas de duas
amigas que se tornam escritoras,
cada uma em seu gênero. Passamos

lesa Rodrigues

li"' )(

FESTIVAL — Hoje e amanhã: Apertem os
Cintos! O Piloto Sumiu... (Flying High). de
Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker
Com Barbara Billmgsley, Lee Bryant, Joyce
Bulifant. Mae E. Campbell e Ted Chapman.
Largo do Machado-2 (Largo do Machado,
29 — 245-7374): 14h. 15h50m. 17h40m,
19h30m. 21h20m (Livre).
Durante uma viagem de avião, os passageiros, juntamente com o piloto, o copiloto e o engenheiro de vôo, ficam doentes após ingerirem peixe no jantar. O
único passageiro com experiência de vôo
é um ex-piloto de guerra, mas ele não voa
há seis anos. Comédia. Produçào americana.

**

FESTIVAL DE PASOLINI — Hoje, amanhã e
domingo. Decameron (II Decameron). de
Pier Paolo Pasolini. Com Franco Citti. Ninetto
Davoli, Angela Luce. Patrizia Capparelli. Jovan Jovanovic e Gianni Rizzo. StudioCopacabana (Rua Raul Pompéia. 102 —
247-8900): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h (18
anos)
Segundo Pasolini, sua idéia de filmar II
Decameron, de Boccaccio, se deve as
semelhanças que encontrou entre o mundo contemporâneo e aquele em que vivia
o autor: o principio da Renascença. O
filme mostra uma adaptação livre dos
contos e recebeu o prêmio Urso de Prata
no Festival de Berlim de 1973. Produçào
italiana.

**
A REBELDE (La Califfa). de Alberto Bevilacqua. Com Ugo Tognazzi. Romy Schneider.
Marina Berti e Roberto Bisacco StudioCatete iRua ao Catete. 228 — 205-7194)
I4h, 16h. 18h. 20h. 22h. (18 anos)
Produção italiana. O filme estava interditado pela Censura desde 1972. Tendo
como pano de fundo uma cidade industrial no Norte da Itália agitada por greves
dos operários, conta a historia de amor
entre uma mulher do povo. viuva de um
operário assassinado durante as manifestações políticas e um rico empresário,
aristocrata da cidade.
AS TARAS DE TODOS NOS 'Brasileiro), de
Guilherme de Almeida Prado Com Matilde
Mastrangi. Neide Ribeiro e Roberto Miranda
Programa complementar O Super Mestre
do Kung Fu Chinês. Rex (Rua Aivaro Alvim.
12h10min, IbWOmin.
33 — 240-8285)
18h50mm 4a. as I9h Sábado e domingo, as
14h. 17h20mm. 19h10mm (18 anos)
Pornochanchada.

por casas e ruas de Nova Iorque,
Califórnia, Connecticut, ambientações.realistas que deixam suspirosos os espectadores que já viajaram
por estas paragens. E vemos roupas
que, se nào são tão copiáveis como
imaginávamos, retratam fielmente
as situações de tempo e estilo de
vida das personagens.
Esta é parte mais expressiva do
filme. Náo deixa de ser engraçado
ver Candice Bergen, normalmente
uma mulher bem vestida, sempre
de blazer de tweed e calças caquis,

cabelos soltos ou em rabo-decavalo, aparecer como Merry Noel,
uma escritora de best sellers, a
típica mulher rica que usava vestidos Pucci na década de 70, com
coque de cachos e sapatos Chanel,
quando muitas americanas adotavam a linha naturalista dos algodoes tinturados e os jeans começavam sua carreira popular. Em contraste com Jacqueline Bisset, a Liz
escritora mais intelectualizada
sempre de roupas neutras, paletós e saias justas, casacos cinzen-

O DRAGÃO CHINÊS (The Big Boss). de Lo
Wei. Com Bruce Lee, Maria Yi Yi, James
Tien e Cheng Chao-an. Odeon (Praça Maha14h.
2 — 220-3835):
Gandhi,
tama
16h10min, 18h20min, 20h30min. 4°, às 19h,
21h10m. Coral (Praia de Botafogo, 316)
15h. 17h10min, 19h20min, 21h30min. 4a. às
19h20min. 21h30min. América (Rua Conde
de Bonfim. 334 — 248-4519), Madureira-1
(Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338).
Ramos: 14h30min, 16h40min, 18h50min,
21h. 4a, às 18h50min, 21h: (18 anos).
Filme de lutas marciais.

sobreviventes das cidades arrasadas e
seus líderes como Ho-Chi-Min. Considerado o filme definitivo sobre a guerra, ganhou o Oscar de Melhor Documentário de
1974.

O SUPER MESTRE DO KUNG FU CHINÊS
(He Has Nathing But Kund Fu). de Liu Chia
Yung. Com Wang Yue, Liu Chia e Li Ying.
Programa complementar: As Taras de Todos Nós. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 2408285): 12h10min, 15h30min, 18h50min. 4",
às 19h. Sábado e domingo, às 14h,
17h20min. 19h10min. (14 anos).
Filme de lutas marciais.

CINE DRIVE-IN
Cotação do JB: ***
Cotação do leitor: ***** (32 votos)
ASA BRANCA, UM SONHO BRASILEIRO
(Brasileiro), de Djalma Limongi Batista. Com
Edson Celulari, Eva Wilma. Walmor Chagas.
Gianfrancesco Guamieri e Rita Cadilac. La1.426
goa Drive-ln (Av borges de Medeiros,
— 274-7999)' 20h30m, 22h30m. Até quarta
(18 anos).
A ascensão do menino Asa Branca, da
adolescência numa cidade do interior
seleção
paulista à glória de integrar a
tricampeã do mundo. Primeiro longametragem de Djalma Limongi Batista.
Cotação do JB' *****
Cotação do leitor ***** (34 votos)
AMOR E TRAIÇÃO/A PELE DO BOCHO
(Brasileiro), de Pedro Camargo. Com Jofre
Soares. ítala Nandi. Silvio Correia Lima, Cláudia Ohana, Paulo de Oliveira e Nelson Xavier
Ilha Auto-Cine (Praia de São Bento — Ilha
do Governador — 392-3211)- de 2a a 6a, às
20h30min. 22h30mm. Sábado e domingo, às
18h30mm, 22h30min. Até terça. (16 anos)
No nordeste dos anos 30,'a mulher
ainda adolescente de um jovem vaqueiro
é também cobiçada pelo proprietário da
fazenda e seu filho. A partir deste fato
íntimo, o vaqueiro acaba por se tornar
objeto de toda uma trama do poder, numa
narrativa onde a comédia, o drama e a
critica estão densamente entrelaçadas.

***
TUDO BEM (Brasileiro), de Arnaldo Jabor
Com Paulo Gracindo, Fernanda Montenegro.
Zezé Motta, Mana Silvia. Regina Case e Luiz
Linhares. Jacarepaguá Auto-Cine 1 (Rua
Cândido Benicio, 2.973 — 392-6186)- 20h.
22h. Ate terça. (18 anos).
História de uma família da classe mé"que se acredita capaz de exorcizar os
dia
males do mundo para longe de suas
portas e janelas". O filme é apresentado
pelo realizador como uma comédia que às
vezes passa à farsa, e também apresenta
situações de sátira e tragédia.

NÓS JOGAMOS COM OS HIPOPÒTAMOS
(Hippopotamus). de ítalo Zingarelli. Com
Bud Spencer e Terence Hill. Jacarepaguá
Autocine-2 (Rua Cândido Benício, 2 973 —
392-6186): 20h, 22h. Ate terça (Livre)
Comédia de aventuras. Para descobrir
contrabandistas de marfim e animais, Bud
e Terence levam suas artimanhas ao interior da África. O primeiro se faz guia de
safárias enquanto o segundo faz o giro
das salas de jogo, atraindo atenções com
sua perícia nas cartas.

MATINÊS
POPEYE — Scala diariamente, exceto quarta-feira. as 15h (Livre)
SUPERMAN —O FILME —Ricamar danamente, exceto quarta-feira, as 12h30mm.
15h. 17h30min. (Livre)
SESSÃO COCA-COLA — A Maravilhosa
Fantasia de Branca de Neve e os Sete
Lagoa Drive-ln amanhã e dominAnões
go. (Livre)

EXTRAS
*****
SEMINÁRIO DESARMAMENTO E AMEAÇA NUCLEAR (I) — Exibição de Corações e
Mentes (Hearts and Minds). documentário
de longa metragem de Peter Davis Complemento: Vietnam, uma Viagem no Tempo.
de Edgar Telles Ribeiro. Após a sessão
haverá debates com a participação da so&ologa Jacqueline Pitangui. do cientista político
Clóvis Bngagào e da cineasta Norma Bahia
Pontes. Amanhã, as 20h30mm. na Cinemateca do MAM. Av. Beira-Mar. s n° (18 anos).
Documentário sobre a guerra do Vietnam mostrando suas motivações e repercussòes na vida americana. O filme ouve
os políticos, os militares, os soldados e o
povo americano, alem de mostrar tambem o lado vietnamita entrevistando os

•••••
O HOMEM DE MÁRMORE (Czlowiekz
Marmuru). de Andrzej Wajda. Com Krystina
Janda. Jerzy Radzwillowicz. Tadeusz Lomnicki e Michal Tarkowski. Hoje e amanhã, à
meia-noite, no Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica. 63 (14 anos).
Uma aluna da Escola de Cinema deve
realizar um filme documentário para a TV
como trabalho de formatura. O tema escolhido — a reconstituição da vida de um
pedreiro, herói do pós-guerra que depois
cai em desgraça perante o partido — é
dificultado por todas as pessoas que querem manter o assunto no esquecimento.
Produção polonesa.
•**••
DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL
(brasileiro), de Glauber Rocha. Com Geraldo
Del Rey, lona Magalhães e Othon Bastos.
Complemento: Di Cavalcanti, de Glauber
Rocha. Amanhã, às 21h, no Cineclube Macunaima. Rua Araújo Porto Alegre, 71 — 9o
andar. Sessão de reabertura do cineclube
que estava fechado desde dezembro (18
anos).
O vaqueiro Manuel, para fugirá perseguição dos jagunços do patrão, foge para
Monte Santo onde um beato prometia
para o sertão um mar de leite e fartura.
Depois da morte do beato, assassinado
por Antônio das Mortes, Manuel entra
para o bando do cangaceiro Corisco, também perseguido por Antônio das Mortes.
Um dos filmes-chave para a renovação da
linguagem do cinema na década de 60.

*****

A ESCOLHA DO PÚBLICO — Exibição de O
Delator (The Informer). de John Ford. Com
Victor McLaglen, Margot Grahame. Preston
Ford e Hether Angel. Amanhã, às 16h30min,
na Cinemateca do MAM, Av. Beira-Mar,
s/n° (18 anos).
Produçào americana de 1935, em preto e branco, ganhador de vários Oscar.

***
CANUDOS (brasileiro), documentário de Ipojucá Pontes. Narração de Walmor Chagas.
Complemento: Os Sertões, de Rubens R.
Santos. Domingo, às 18h. no Cineclube
Cantareira (Sala Manuel Bandeira), Rua Tavares de Macedo. 100 — Icarai (livre).
"o filme
Segundo o diretor,
parte do
testemunho do sertão de Canudos, hoje, e
procura reconstituir a açáo de Antônio
Conselheiro e do seu povo". Apoiado em
depoimentos especialmente colhidos, filmagens no local dos acontecimentos e
material iconográfico.
NOUVELLE VAGUE, 20 ANOS DEPOIS
(XI) — Exibição de A Baia dos Anjos (La
Baie des Anges). de Jacques Demy. Com
Jeanne Moreau e Claude Mann. Domingo,
as 18h30min. na Cinemateca do MAM, Av.
,
Beira-Mar, s/n°.
SEMINÁRIO DESARMAMENTO E AMEA— Exibição de FerdinanÇA NUCLEAR (III)
do, o Forte (Der Starke Ferdinand), de
Alexander Kluge e A Aldeia dos Sábios
(Umno Ceio), de Donio Donev. Após a
sessão haverá debates com a participação
de Márcio Moreira Alves. Antônio Lago e
às
Domingo,
Monteiro.
José Carlos
20h30min, na Cinemateca do MAM, Av.
Beira-Mar, s/n°.
O TRABALHO COMUNITÁRIO NO CINEMA — Exibição de Rocinha Brasil 77. de
Sérgio Péo, Quando a Rua Vivou Casa. de
Mana Teresa P. Moraes. Codefam, de Carlos Juruá e Sem Intermediários, de Alberto
Salva. Após a sessão haverá debates. Dommgo, às 19h. no Cineclube Glauber Rocha, Estrada Vicente de Carvalho, 970 (igreja
Nossa Senhora do Carmo), Vila da Penha.
CINEMA VOLANTE (I) — Exibição de Circos e Sonhos, de Mariza Leão. Meow. de
— Jogo dos
Marcos Magalhães. Futebol
Homens, de Roberto Moura e Caulos, um
Desenhista de Humor, de Hugo Kusnet.
Ho|e. as 19h30min, na Fundação Leão XIII
C.S.Ú. Itaguai, Estrada de Itaguai, s/n°
Entrada franca.
CINEMA VOLANTE (II) — Exibição de A
Saga da Asa Branca, de Lula Gonzaga,
Kuarup. de Heinz Forthmann, Futebol —
Jogo dos Homens, de Roberto Moura e
Meow, de Marcos Magalhães. Amanhã, as
19h30min, na Fundação Leão XIII C.S.U.
Campinho. Estrada Campinho, s n°. Entrada
franca.
CINEMA VOLANTE (III) — Exibição de A
Menina e a Casa da Menina, de Mana
Helena Saldanha. Ò Xente, Pois Não. de
Joaquim Assis. O Lobo se Estrepa, de Stil.
Faz Mal. ae SM e Meow. de Marcos MagaIhães. Domingo, as 19h30mm. no Cineclube
Candeia. Morro de Itararé — Ramos. Entrada tranca.
VOYAGE AUTOUR DE MA FRANCE
Exibição cie Un Velo Pour Ia Qualite de le

Vie, Ski-Romance, Les Sports de Loisir e
Keeper Super Star. Hoje. às 18h, no Cineclube da Aliança Francesa de Copacabana, Rua Duvivier, 43.
ALICE NAS CIDADES (Alice in den Stadten), de Win Wenders. Com Rudiger Vogler
e Yella Rottlander. Amanhã, às 18h30min, na
Cinemateca do MAM, Av. Beira-Mar. s/n°
Um repórter encarregado de fazer
uma reportagem fotográfica nos Estados
Unidos não consegue realizar seu trabalho e volta frustrado para a Europa. Na
viagem de volta conhece uma criança
que, no aeroporto de chegada, nâo está
sendo aguardada por ninguém, e passa a
cuidar dela.
NOUVELLE VAGUE, 20 ANOS DEPOIS
(IX) — Exibição de Uma Ausência tão
Grande (Une Aussi Longue Absence). de
Henri Colpi. com Alida Valli e Georges Wilson. Hoje, às 18h30min, na Cinemateca do
MAM, Av. Beira-Mar, s/n". Versão francesa,
sem legendas.
SEMINÁRIO DESARMAMENTO E AMEA— Seleção de desenhos
ÇA NUCLEAR (II)
animados sobre o tema. incluindo Vizinhos
(Neigbours). de Normam McLaren, Um
Átomo Que Lhes Quer Bem (Un Atome
Qui Vous Veut du Bien). de Henri Gruel.
Picolo (Pikolo), de Dusan Vukotic, Dom
Quixote (Don Kihot), de Vlado Kristl, A
Mancha (Rudá Stopo), de Zdenek Miller,
Muito Bem, Muito Bem... (Vory Nice, Very
Nice...), de Arthur Lipsett, Buml (Booml).
de Bretislav Pojar, Brinquedos (Toys), de
Grant Munro e A Grande Dúvida (The Big
Domingo, às
de Bretislav Pojar.
lf).
16h30min, na Cinemateca do MAM. Av
Beira-Mar, s/n°.
MOSTRA DE FILMES SUPER-8 — Exibição
de Costumes da Casa. de Jorge Mourão.
Interregno, de Antônio Santos Garcia, Piruetas Metafóricas, de Maurício Ruiz, Fragmento Processo 2285 (Estágio Final), de
Flávio Cândido Silva, Agora É Sua Vez. de
Giorgio Croce. Sensível Ilusão, de Glaucia
de Andrade e Cirio de Nazaré, de Santiago
Tavares. Hoje. às 19h, no Clube de Engenharia, Av. Rio Branco. 124. Entrada franca.
FIM DE UMA ERA — Filme realizado pela
ONU exibido em comemoração da data de
libertação de Moçambique. Hoje. às 20h, na
Sede da Portela. Estrada da Portela, 446.
seguido de show musical com apresentação
de vários grupos afro-brasileiros. Entrada
franca. Promoção do Instituto Cultural BrasilÁfrica.

GRANDE RIO
NITERÓI
BRASIL —Tara Maldita, com Leticia Levy.
18h.
Hoje e amanhã, às 16h30min,
19h30min. 21 h. (18 anos). Domingo: Três
Homens Para Matar, com Alam Delon. Às
15h, 17h, 19h, 21h (18 anos).
CENTER (711-69091 — Ricas e Famosas.
com Candice Bergen. Hoje, amanhã e domingo. às 14h30min, 16h50min, 19h10min.
21h30min (18 anos).
CENTRAL (718-3807) — Os Vagabundos
Trapalhões, com Renato Aragão. Hoje. ama16h.
nhã e domingo, às 14h20min,
17h40min, 19h20min. 21 h (Livre).
ICARAÍ (717-0120) — Os Vagabundos Trapalhões. com Renato Aragão. Hoje, amanhã
e domingo às 14h20min. 16h. 17h40min.
19h20min, 21 h (Livre).
NITERÓI (719-9322) — O Dragão Chinês.
com Bruce Lee. Hoje e amanhã, às
14h30min. 16h40min, 18h50min. 21h (18
anos). Domingo: Muitas Taras e um Pesadelo. com Zilda Mayo. As 14h10min, 16h,
17h50min, 19h40min, 21h30min (18 anos).

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO (42-2659) — O Dragão Chinès, com Bruce Lee. Hoje e amanhã, às
14h30min, 16h40min. 18h50min. 21h (18
anos). Domingo: Ricas e Famosas, com
16h20min.
14h,
Bergen. As
Candice
18h40min, 21 h (18 anos).
PETRÓPOLIS (42-2296) — Os Vagabundos
Trapalhões, com Renato Aragão. Hoje, ama16h.
nhã e domingo, às 14h20min.
17h40min. 19h20min, 21 h (Livre).

TERESÓPOLIS
ALVORADA-1 (742-2131) — A Mulher Sensuai, com Helena Ramos. Hoje, as 19h, 21h.
Amanhã, as 20h. 22h (18 anos). Domingo:
Ausência de Malícia, com Paul Newman.
As 16h. 18h. 20h. 22h (14 anos).
ALVORADA-2 (742-2131) — Possessão.
com Isabelle Adjani. Hoje. as 21 h. Amanhã,
as 19h30min. 22h(18anos). Domingo: Olho
Mágico As 18h. 20h, 22h (18 anos). Matinê:
Os Trombadinhas. com Pele. Amanhã, as
lbh e domingo, as 14h30min. 16h (Livre).

DIVIRTA-SE

JORNAL DO BRASIL

A CRITICA
DO LEITOR
TEATRO

A Greve do Sexo (Teatro Sesc/Tijuca) — Agrada, diverte,
alegra o público. Muito colorida, ótima. Getro, contador.
#

Delirantemente criativo.
Texto sem conseqüências. Entretenimento na essência.
Muito agradável como espetacuio. Jorge Sereno, advogado.
Capitães de Areia (Teatro Ipanema) — Maravilhosa adaptação do livro de Jorge Amado.
Todos os atores são ótimos,
de Romas destaco a atuação "Pedro
berto Battaglin como
Bala". Mônica França, estudante.
¦
Motel Paradiso (Teatro VillaLobos) — Bobageira. A única
personalidade com carisma,
em cena, é Maria Delia Costa,
mesmo má atriz. Carlos
Eduardo Castanheira, relações públicas.
¦
Mame-o ou Deixe-o (Teatro
Rival) — O texto é muito bom,
político e satírico. O desempenho dos atores é excelente. Exceto Alcione Mazzeo, que está
longe de ser uma vedete. Sandra Biondi, universitária.
*
Como todos os textos de
Porfirio, inteligente, divertido,
animado para fazer renascer o
antigo teatro de revista. Françoise Odile Veloso Jomelli, psicóloga.

\mM
Show
A Gaiola das Mimosas (Teatro
Brigitte Blair) — O espetáculo
é muito bem-feito, o melhor no
gênero. Adelaide de Souza,
professora.
*
Muito bom o espetáculo. Camile é ótima. Roberto Andrade, advogado.
¦
Roupa Nova (Teatro Casa
Grande) — Já era o que se
esperava. Uma apresentação à
altura do que é o conjunto.
Excelente. Cloves Nehrer, estudante.
¦
Cores, Nomes (Canecão) — Incrível e maravilhoso como o
próprio Caetano. Cláudia Maria Guimarães, universitária.
CINEMA
Mamãezinha Querida — A
atração desse filme é a genial
Mrs Dunaway, caricata mas
superior às extravagâncias do
roteiro. O massacre à memória
de Mrs Crawford é coisa de
país subdesenvolvido e não da
toda-poderosa nação que ilude
o mundo através de Hollywood. Norberto Lyrio Rodrigues, universitário.
¦
Bodas de Sangue — A dança,
que sempre foi uma paixão em
mim, está bem representada
por esses bailarinos espanhóis.
Carlos Saura tem a vocaçáo
incrível de transformar imagens em obras de arte. E, sem
dúvida, o sucessor natural de
Bunuel! Norberto Lyrio Rodrigues, universitário.
¦
Universo em Fantasia — Boa
estória e parte técnica impecável. Lauro Sandoval, economista.
¦
A Mulher do Lado — Uma das
melhores obras de Truffaut,
que fez um filme belo e com
ritmo forte e marcante. Lauro
Sandoval, economista.

Cotação do leitor *•• (22 votos)
BODAS DE FELISSA —Texto e dir de Stella
Miranda. Com Analu Prestes. Bia Nunes,
Beth Enhal, Stella Miranda. Cláudio Gaya.
Diogo Vilela. Milton Dobbin. Teatro da Arena. Rua Siqueira Campos. 143 (235-2119)
As 4as e 6as. às 21h30min, 5". 21h30min,
sáb., às 20h e 22h30min, dom., às 18h e
21 h. Ingressos 4a. e dom. a CrS 1 mil e CrS
500, estudante, 6a e sáb. preço único CrS 1
mil 5a às 17h. CrS 700e às 21h30min CrS
1 mil e CrS 500 (estudante) (16 anos). Hoje
debate, após a peça, com Ma Clara Machado.
Zaira Zambele e Luis Alberto Pv
A mulher frente à frente com a avidez
do mundo, o sexo, o consumo, o Poder, a
esterilidade, em busta de solução para os
seus problemas.
VIDIGAL: MEMÓRIAS DE UM SARGENTO
DE MILÍCIAS — Comédia musical adaptada
de Manuel
por Millòr Fernandes do romance
Antônio de Almeida. Música de Carlos Lyra.
Dir de Gianni Ratto. Dir mus. de Hugo
Bellardi. Com Ronaldo Santos. Cristina Santos Carlos Kroeber, Renata Fronzi. Hélio Ary.
Kleber Macedo, Lídia Matos. Roberto Azevedo Regina Dourado e outros. Teatro João
Caetano, Praça Tiradentes s/n°. De 3a a 6a.
às 21tv sáb.. às 20h e 22h30min; dom., às
17h e 20h. Ingressos de 3a e 4a. a CrS 600 e
CrS 400 (estudante); 5a a dom., a CrS 800 e
CrS 500 (estudante).
O Rio de Janeiro do tempo de D. João
VI transforma-se, graças à visão critica de
Millòr Fernandes, numa metáfora do Brasil de todos os tempos.
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
dom.) com
primeiras sessões de sáb. e
Maria Clara Machado) 2as sessões de 5a, sáb
e dom), Nathália Timberg. José Mareio Passos. Osvaldo Louzada, Paulo de Oliveira.
Breno Bonin, Regina Linhares, Clemente
Viscaino, Helena Rego, Teimo Faria. Teatro
Copacabana, Av. Copacabana. 327 (2571818). De4aa6aedom..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 transmite um pouco da sua sabedoria e serenidade.
Cotação do leitor' **• (1 voto)
A VOLTA POR CIMA — Texto de Lenita
Plonczynski e Domingos de Oliveira. Dir de
Domingos de Oliveira. Com Tônia Carrero.
Paulo Porto. Sebastião Vasconcelos. Telma
Reston. Priscila Camargo. Caique Ferreira.
Teatro Maison de France. Av Prest. Antõnio Carlos, 58 (22CM779). De 4a a 6a, às
21h30min., sáb. às 20h e 22h30min., dom.,
às 20h. Ingressos 4a e 5a, a CrS 1 mil e CrS
600; 6a e dom., a CrS 1 mil e 200 e CrS 700
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.

v-otação do leitor •+•* (12 votos)
AMADEUS — Texto de Peter Shaffer Dir
de Flávio Rangel. Dir mus. de Aylton Escobar Com Raul Cortez. Edwin Luisi. Marieta
Severo, Ruy Affonso, Labanca. Jorge Chaia.
Jorge Cherques. Renato Dobal, Luis Magnelli e outros. Teatro Adolpho Bloch, Rua do
Russel. 804 (285-1465). De 4a a 6a. às
21h30min. sáb. 19h e 22h30mm. e dom., às
18h Ingressos a CrS 1 mil e 200 CrS 600.
estudantes (4a. 5a e dom.) e CrS 1 mil 200 (6a
e sáb.).
Em Viena, nos fins do séc. XVIII, o
compositor oficial da Corte, Salieri, transtornado de ciúmes pelo gênio do jovem
Mozart, lança um'desafio a Deus, por
quem se sente traído.
Cotação do leitor: +* (1 voto)
O SUICÍDIO —Textode Nikolai Erdman. Dir
de Paulo Mamede. Com Sérgio Brito. Luis de
Lima. Laerte Morrone, Henriqueta Brieba. /
Ana Lúcia Torre, Rui Resende. Isolda Cresta.
Mauricio Loyola, Miriam Carmem. Shulamit
Yaari, José de Freitas e outros. 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 19 e 21h30m.
Ingressos de 4a a 6a e dom. a CrS 1 mil e CrS
600, estudante; sáb., 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 entre pessoas que pretendem auferir vantagens pessoais a partir da morte do protagonista.
Cotação do leitor: •••*• (33 votos)
A TEMPESTADE — Texto de William Shakespeare. 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. Vitor Haim. Escola de Artes Visuais.
Parque Lage. Rua Jardim Botânico. 414. De
4a a sáb., às 21h30min; dom., às 18h e 21h.
Ingressos de 4a a 6a e dom., a CrS 1 mil e CrS
500. estudantes; sáb.. a CrS 1 mil.
Numa ilha deserta, os poderes mágicos de Próspero, ex-Duque de Milão afãstado do poder por um golpe de força,
ensinam aos seus inimigos as virtudes da
tolerância.
Cotação do leitor: ••*• (14 votos)
MOÇO EM ESTADO DE SÍTIO — Texto de
Oduvaldo Vianna Filho. Dir de Aderbal Júnior Com Alfredo Ebasco, Carmem Gadelha.
Evandro Comym, Expedito Barreira. Fred
Gouveia. Gè Menezes, Júlia Guedes. Kinha
Costha. Miguel Oniga. Octacilio Coutinho,
Solange Jouvin, Vander de Castro, Zezé
Polessa. Teatro Glauce Rocha. Av Rio
Branco. 179 (224-2356) De 3» a 6a. às 21h,
sáb. às 20h e 22h30m, dom. às 18h e 21h.
Ingressos de 3a a 6a e dom. a CrS 700 e cr$
500, estudantes, sáb. a CrS 700
Análise das perplexidades, das dúvidas existenciais e políticas e dos descaminhos da juventude carioca do início da
década de 60, a partir da perspectiva de
1965, quando uma peça foi escrita. Troféu
Mambembe para o melhor texto e Prêmio
MEC para um dos cinco melhores espetaculos de 1981.

Cotação do leitor: •¦*••* (18 votos)
ARTIGO UM SETE UM — Texto de Fernando Palitot; dir, de Haroldo de Oliveira. Com
Haroldo de Oliveira. Fernando Palitot e Gina
Teixeira. Teatro Senac. Rua Pompeu Loureiro. 45. De 4a a 6a. às 21h15min; sáb. às 22h;
dom. às 18h e 20h30min. Ingressos a CrS
600 e CrS 400. estudante, sáb. CrS 600.
Tragicomédia urbana brasileira que
aborda as causas da marginalidade.

?w
agências dos teatros da ACET
AS(Associação Carioca de Emp*esários Teatrais) funcionam em dois
endereços: no Rio-Sul (tel: 542-4477),
de 2a a 6a, das lOh às 22h e sábados,
das lOh às 20h e no Largo da Carioca
(tel.: 220-8594) de 2a a 6a, das 9h às
18h30min e sábados, das 9h às 14h.
Sâo vendidos ingressos para todas
as peças em cartaz, pelo mesmo preço da bilheteria, e podem ser feitas
entregas a domicílio desde que os
pedidos sejam feitos até as 13h. Os
preços náo sofrem nenhum acrescimo.

0'Neill.

______

A JAULA — Texto de Laís Costa Velho
Direção de Celso Mosciaro Com Sérgio
Francisco. Roberto de Bnto. Silvia Castro
Otair Lopes e outros Teatro Arcádia, Travessa Cocozza. 38 — Centro, Nova Iguaçu
Sáb e dom às 20h30m Ingressos a CrS
400 CrS 200 e CrS 150 Até o imal de |unho
Cotação do leitor •*••• (29 votos)
APARECEU A MARGARIDA — Texto de
Roberto Athayde Direção de Clovis Levi
Com o elenco da Caravana de Cena Teatro
do Planetário, Av Padre Leonel Franca, 240
(274-0046) 5"esábadoàs21h30mm Ingressos a CrS 300 (temporada popular) e CrS 150
(professor) Até amanhã
MOSTRA DE TEATRO DO CENTRO DE
ARTES DA UNI-RIO — Seleção de trabalnos
dos alunos do Curso de Teatro da Um-Rio
promovida pelo Centro Acadêmico Oduvaldo
Vianna Filho De 4a até dia 27 às 20h30mm.
Cordélia Brasil, de Antônio Bivar Centro de
Artes e Letras da Uni-Rio, Av Pasteur 404
A Entrada franca

Cotação do leitor. •••* (132 votos)
LA VÊNUS DESBUNDE — Comedia de
Hilton Marques e Max Nunes. Dir. de Mauricio Sherman. Com Elizãngela. Olney Cazarré.
Germano Filho, Carla Nell. Rogério Fróes,
Martim Francisco, Luiz Pimentel. Elza Gomes. Teatro da Praia. Rua Francisco Sá. 88
(287-7794). de 4a a 6a. às 21h30m; sáb.. às
20h e 22h30m; dom., às 19h e 21h30m.
Ingressos de 4a, 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
Vênus de Milo desencadeia violentas reações em Paris e no mundo.

OS EFEITOS DO RAIO GAMA NAS MARGARIDAS DO CAMPO — Texto de Paul
Zindel Dir de Antônio Abuiamra. Com Nicete Bruno. Eleonora Bruno. Bárbara Bruno,
Beth Goulart, Cássia Foureaux. Teatro Glória, Rua do Russel. 632 (245-5527) De 5a a
6a. às 21 h30min, sáb.,às 20h e 22h, dom. às
18h e 21 h Ingressos a CrS 1 mil e CrS 600.
estudantes Na 5a, o espectador que apresentar o cupom, o leitor é o critico, publicado
no JORNAL DO BRASIL, não paga ingresso
O curioso relacionamento de uma exótica
supermãe com suas duas pvens filhas

DO BECO AO IMPÉRIO — Peça musical de.
Evans de Brito Com o grupo Mussangulá.
Teatro Leopoldo Fróes. Rua Manoel de
Abreu. 16 — Centro. Niterói (717-1600). As
6as, sáb edom. às 21 h. Ingressos a Cr$350
Cotação do leitor. •• (14 votos)
O PARTO DA BÚFALA — Texto de Monah
Delacy Dir de Roberto Frota. Com José
Mayer. Nadja Nardmi, Angela Vieira. José
Roberto Mendes. Alice Viveiros de Castro
Teatro Giáucio Gill. Praça Card Arcoverde.
s n° (237-7003)|De 3a a 6a. às 21h30m. sab..
às 20h e 22h, dom. às 18h30m e 20h30m
Ingressos de 3a a CrS 400. 4a. 5a e dom. a
CrS 800 e CrS 500. estudantes, 6a e sáb. a
CrS 800 Até o dia 3 de Julho
Retornando inesperadamente de uma viagem a Sào Paulo, a jovem esposa grávida
surpreende o marido envolvido com visitas comprometedoras.

Cotação do leitor; *¦*•+* (20 votos)
MAME-O OU DEIXE-O — Revista com
texto de Pedro Porfirio e música de Nelson
Melim. Dir. de Luiz Mendonça. Com Alcione
Mazzeo. Tony Ferreira. Glória Melgaço. Jalusa Barcelos, Marcos Garcia, Jorge Bueno,
Ana Lúcia Ribeiro, Nedira Campos e outros.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (2401135) De 3a a 6a. às21h15min. sáb..às20h
e 22h30min, dom., às 18h e 20h30min.
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 nacional.
A CAMA COM TUDO EM CIMA — Comédia
de Gugu Olimecha. Direção de Augusto
Com Gugu Olimecha. Augusto
Olímpio
Olímpio e Zelia Zamir Teatro Sesc de Meriti. Rua Ten Manoel de Alvarenga Ribeiro. 66
(tel 756-4615) De 5a a dom às 20h30m
Ingressos a CrS 400 e CrS 200 (sócios) 5a e
6a. sáb CrS 400 e CrS 300 (sócios do SESC),
dom . CrS 800 e CrS 300 (sócios), CrS 200
(estudante), somente 5a

Cotação do leitor ••••• (62 votos)
BEIJO DA MULHER ARANHA — Texto
de Manuel Puig, adaptado da sua novela Dir
de Ivan de Albuquerque Com Rubens Corrèa de José de Abreu Teatro Ipanema. Rua
Pru-jente de Morais. 824 (247-9794) De 4a a
6a às 21h30m, sáb, às 20h e 22h30m.
dom p. 18h30m e 21 h30m Ingressos a CrS
&J0 e CrS bu». (estudantes)
Reunidos na cela de uma prisão, um
homossexual e um guerrilheiro resistem
ao desespero, fazendo surgir entre si uma
complexa relação humana. Prêmio MEC
para um dos cinco melhores espetáculos
de 1981.

___¦

encontram prazer e alegria na solidariedade.

Cotação do Leitor •*••• (13 votos)
JOGOS DE GUERRA — Coletânea de textos de Arrabal (Piquenique no Front. Guernica). Brecht (Terror e Miséria do 3o Reich)
e outros Dir de Cláudio Torres Gonzaga
Mús de Charles Kahn e Guilherme HermoIm Com Guico Cordeiro. Patricia Pillar, Mônica Alvarenga. Beto Crispum e outros Aliança Francesa da Tijuca, Rua Andrade Neves.
315 (268-5798) 5a a sáb.. às 21h30min,
dom . às 18h30m e 20h3Òm Ingressos a CrS
500 e CrS 300. estudante Censura 14 anos.
Até o dia 4 de Julho Sábado dia 26 não
haverá espetáculo
Textos e canções tendo como denominador comum o tema da guerra, as suas
causas econômicas e políticas, as suas
conseqüências.

MÁSCARAS NUM CAFÉ SEM MEIASPALAVRAS — Texto e dir. de Luiz Alves de
Macedo Neto. Com Gustavo Ottoni e Monica Serpa. Sala Monteiro Lobato do Teatro
Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel. 440 (2756695). De 5a a dom., às 21 h. Ingressos a CrS
700 e CrS 400. Censura 14 anos.
Texto livremente inspirado na conhecida peça Antes do Café, de Eugene

_____kÉ_3.#w*_____

CABARET LITERÁRIO — Coletânea de texlos de Jacques Prévert. Ruy Costa Duarte e
Luiz Sorel, Dir de Luiz Sorel Com An|a
Bittencourt. Suely Poggio, Alexandre de PauIa, Demétno Nicolau. Luiz Sorel Aliança
Francesa de Botafogo. Rua Muniz Barreto,
730 (286-4248) De 5a a dom , às 21h30mm
Ingressos a CrS 300, de 5a a dom , CrS 500 e
CrS 300. 6a, CrS 500, sáb . CrS 200. alunos
das Alianças

I

Cotação do leitor ••+• (11 votosl
QUE PAÍS É ESSE? — Textos de Stanislaw
Ponte Preta. Carlos Eduardo Novaes, Luis
Fernando Veríssimo, Affonso Romano de
Sant'Anna, Clóvis Levi Dir de Clóvis Levi
Com o elenco do grupo Caravana de Cena
Teatro do Planetário da Gávea. Av Padre
Leonel Franca, 240 (274-0046) As 6a. às
21h30m, dom às 20h Ingressos a CrS 300.
temporada popular
Cotação do leitor *** (12 votos)
A GREVE DO SEXO OU LISISTRATA —
Comédia de Anstófanes Dir de Lúcia Lima
Mana Helena Imbassahy, Tereza
Com
Bnggs. Herbert Júnior, Catalina Bonaky, Al'varo
Motta, Aline Molinan. Gene Moraes
Música e direção musical de Beatriz Bedran
Teatro Sesc da Tijuca. Rua Barão de Mesquita. 539 (208-5332) De 6a a dom . as 21 h
Ingressos a CrS 800 (inteira) e CrS 500
(estudante)
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 . ás 21h30m. dom às 19h
Ingressos a CrS 600 Ate domingo

ADOLESCENTES VAO
CADA VEZ MAIS AO TEATRO

falar em Capitães de Areia, que ainda nào teve tempo
de ver.

¦

1

a CADERNO B o 7

Duas peças despedem-se do público carioca este final de semana: Pas de Deux
(até domingo, no Teatro Cândido Mendes) e Apareceu a Margarida (até amanhã,
no Planetário).

TEATRO

Faça o que fizer Truffaut é
filme
esplêndido. Esse é um
menor, mas com sua -'eterna"
linguagem própria. Excelentes
Depardieu e a nova Fanny Ardant. Carlos Eduardo Castanheira, relaçôes-públicas.
Que Figura, Meu Pai — História comum bastante romanceada, justificando-se as três
estrelas apenas pelo velho
charme de Ives Montand. Léa
Gaspar, professora.
¦
Operação Vingança — O filme
tem um suspense incrível, você nâo consegue se desligar de
sua muito bem construída
história. Márcio Ribeiro,
estudante.
¦
Viagens Alucinantes — Os
efeitos especiais e a perfeita
direção de Ken Russel fazem
desse filme um dos melhores
espetáculos do gênero. George
H. F. Silva, estudante.
¦
Mamãezinha Querida — Faye
Dunaway consegue expressar
todas as contradições de seu
incrível e real personagem:
fascinante. Márcio Ribeiro, estudante.
¦
Príncipe da Cidade — é uma
pena que um filme tão bom
tenha sido tão mal lançado.
Jonas Ribeiro, professor.
¦
Crônica de um Amor Louco —
Uma obra de excepcional beleza. muito tocante. É um filme
que nao nos cansa. Ben Gazarra está ótimo. Guilherme Augusto Goossens. estudante.
¦
Universo em Fantasia — Surpreendentemente maravilhoso. Nunca pensei que um simpies leu sei que nao e simples;
desenho fosse tao bom Moaen
Moreira Gomes, estudante.
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Vivian Wyler
Problemas próximos
relegados a segundo piaa autora e diretora de peças teatrais Maria
no nas programações — raras sâo as peças ClaraPara
Machado, atinge o adolescente o que fala de
FREQÜENTEMENTE
com censura para 14 anos — os muitos jovens,
próximos a ele. Na sua experiência, ela viu
problemas
ser
de
deixaram
dos
faixa
na
difícil
que
adolescentes,
desse público, a espetáculos como
reações
positivas
de
das
não
prerrogativas
crianças e ainda
gozam
City, que explorava o faroeste, mas também
Tribobó
da
minitemporaa
adultos, provocaram prorrogação
Ensina-me a Viver que interpretou recentemente.
da pirata na Casa do Estudante, com que a peça ao
apesar de peça para adultos, mostrava um
E
que,
transforE
sua
carreira.
iniciou
sua
Areia
Capitães de
a vida, numa relação com um
descobrindo
jovem
com
apresentasucesso,
de
meses,
mação. em quatro
adulto.
no
Teatro
e
atualmente
dos
Teatro
Quatro
ções no
A maioria das peças clássicas, de ShakespeaIpanema, de onde deverá sair para uma temporada
re, por exemplo, agrada os jovens — revela Maria
Paulo.
em
São
meses
de dois
—
"Curtem" o "visual" da shakesperiana A Tempes- Clara.
Assim como as comédias de Martins Penna.
levar o adolescente ao
Laje, respondem aos apelos e às Na Europa, usa-se muito
no
Parque
tade,
"deixas" de Bar Doce Bar, no Teatro Cândido Men- teatro de adulto, que ele tem condições de compreen— Autora que jamais escreveu para adolescente
des, e, vencendo o preconceito que têm pelo que é der. "para
e saiu
alguma coisa, sentei para escrever
rotulado de infantil, têm ido assistir à Os Cigarras e ou
Machado conclui: "Aqui nào
Os Formigas, de Maria Clara Machado, no Tablado, como saiu". Maria Clara
ao teatro adulto".
colocando, em debates que se seguem ao espetáculo, temos esse hábito, de levar os filhos
Quando Paulo Reis dirigiu O Despertar da Priseu profundo entendimento das questões de represmavera, todo o grupo era muito jovem, média de 20 e
são, excessos da juventude e amor.
poucos anos. O público que assistiu às primeiras
Jeito de falar
de amigos,
apresentações, basicamente constituído
"quase
fazendo
Sorriso nos lábios. Adriana Demarco, 17 anos. e acompanhava a faixa de idade. Hoje,
de idade do
Dina Girard, 16, saíram da vesperal de A Tempesta- 30 anos", Paulo Reis garante que a média
sucesso junto
de, num domingo, conhecendo um tal de Shakespea- seu público aumentou. Mas admite onatural
de uma
como conseqüência
aos adolescentes
Atraídas
re de "todo"
que só tinham ouvido falar vagamente.
"nào
o jovem.
de uma peça que acharam "legal", ambas postura Nào careta", que não assusta
pelo
conheço o segredo, o elixir da jventude —
do
conseguiram perceber um quê de político no texto"deu
ri Paulo. Mas acredito que a proposta dinâmica
inglês, dito pelos brasileiros de um modo que
o jovem.
para entender tudo, apesar do jeito diferente de alcance
moças e rapazes entre 15 e 23 anos,
elenco
Um
falarem as coisas".
"querendo até de
ser um pouco marginais porque adoMas A Tempestade nào toi um espetáculo montaRegina Sampaio, garantiu a comudo visando a esse público. Mesmo porque, conta o lescentes", conta
trabalho
sempre nicabilidade de Os Capitães "Ode Areia, um está
exceções,
diretor Paulo Reis, com honrosas
Damião ja
"não dá certo". Reconhe- que promete continuidade.
penessa
faixa,
se
cria
para
que
"é mais fácil- sando em outra peça", esclarece Regina, falando do
cidamente delicada, a fase adolescente
Carlos Wilson.
mente atingida pelos próprios adolescentes". O que diretor
Um elenco de jovens entre 20 e 25 anos, dois
explicaria a carreira vitoriosa de Capitães.
a carreira de
Ultimamente, tem havido mais pessoas jovens músicos e dois atores, vemdoisgarantindo
espetáculos (sexta e
de
Doce
Bar,
Bar
que
—
Paulo
explica
idade
de
criando para a sua faixa
à meia-noite i passou para três espetáculos
Reis — dai, provavelmente, ter baixado a média de sábado,
semana,
o terceiro no domingo. Um show de
por
idade de quem vai ao teatro.
em sistema de cooperativa. Bar
variedades,
montado
Malformado por um teatro infantil muitas vezes Doce Bar. explica o músico Tim Rescala, pianista e
defeituoso, o publico adolescente se afasta do teatro, diretor musical, depende muito da reação da platéia.
Quanto mais jovens, mais desinibidos. Os adoprincipalmente quando este propõe uma visão paternalista dos seus problemas.
lescentes
não sâo a maioria. A maioria do público tem
—
Mas há outra razão
adianta Regina Sam- a nossa idade — continua Tim. 20 anos, experiência
paio, produtora executiva da peça Capitães de Areia, como compositor, participante de bienais, inclusive.
e máe de dois adolescentes, Roberto Bontempo. 19 — Colocamos em cena um pouco da nossa experiènanos. o Barandào. na peça. e Claudia Regina, adere- cia: o jovem analisando o jovem músico.
cista, 17 anos. Enquanto no cinema há todo um
Acreditando o panorama teatral um pouco estátiacompanhamento, ha filmes para cinco. 10.14,16 e 18 co, sem muita qualidade, nem variedade, Tim aposta
anos. no teatro nào acontece isso. Quando chega aos no sistema de-cooperativa, que faz com que se possa
10 anos. a criança ja esta se achando grande o montar o que se que. para continuai o tipo de
suficiente para deixar de ir a espetáculos infantis E trabalho que está fazendo. Ou que alguém possa
perde o contato. So muito mais tarde volta a pensar fazer, pensando em adolescentes. Ja Paulo Reis e
mais radical. Para peça destinada ao adolescente
a redescobrir o teatro.
- Nao vou ao teatro porque meus amigos tam- adolescente mesmo, ele so vê um caminho.
E como aconteceu na musica populai Ela so
bem nao vao. Ninguém tem o costume — revela
Luciana Soares. 16 anos. Apteciadora do gênero, atingiu os jovens quando os jovens começaram a
quando lhe e dada oportunidade. Luciana ja ouviu fazer musica

'

CoTa^àõ^drTteitor ••••• (44 votos)
CAPITÃES DE AREIA — Texto de Carlos
Wilson Silveira adaptado do tomance de
Jorge Amado Dir Carlos Wilson Silveira
Com o elenco do Grupo Capitães de Areia
Teatro Ipanema. Rua Prudente de Morais.
824 2a. as 21h30m. de 3a a 6a. às I7h
Ingressos a CrS 600 e CrS 400. estudantes
Um grupo de jovens abandonados
sobrevive às custas de expedientes e malandragens. Apesar das dificuldades eles

O PRESIDENTE CRIOULO — Texto de
Hersch Basbaum. Dir de Júlio Garcia. Participaçáo do conjunto Juventude Samba Show
Com o elenco do Terno de Grupo, da Mangueira, reunindo 31 atores. Teatro Experimental Cacilda Becker. Rua do Catete. 338
(265-9933) De 5a a dom. às 21 h Ingressos a
CrS 350 e CrS 250. estudantes
Cotação do leitor: ••••• (14 votos)
AMOR VAGABUNDO (ETERNAMENTE
NUNCA) — Texto de Felipe Wagner, Dir. de
Domingos de Oliveira. Com Íris Bruzzi e
Jorge Dória. Teatro Vanucci, Rua Marquês
de S. Vicente, 52 — 3o (274-7246). De 4a a 6a
às 21h30m; sáb.. 20h e 22h30m e dom., às
19h e 21 h30m. Ingressos 4S. 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; ••¦*•¦*¦ (8 votos)
MOTEL PARADISO — Texto de Jucá da
Oliveira. Dir. de José Renato. Com Maria
Delia Costa, Leonardo Villar, Yara Amaral.
Oswaldo Loureiro, Fernando José, Elisio José. Denise Barreiros. Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). De 3a a
6a, às 21h30m; sáb. às 20h e 22h30m e
dom. às 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 níveis sociais, em decorrência
da perda acidental de um recibo de motel.
Cotação do leitor **¦*¦++ (13 votos)
BAR DOCE BAR — Espetáculo de vanedades Com Felipe Pinheiro. Pedro Cardoso,
Tim Roscala e Gilberto Mareio Roteiro de
Álvaro Ramos Direção de Pedro Cardoso e
Felipe Pinheiro Direção musical de Tim Rescala. Convidados. 6a. Bia sion. sab.. Miguel
Falabela, dom., Bel Grass. Teatro Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (251-2596).
Sexta e sábado às 24h, dom., às 21h30m
Ingressos a CrS 700 e CrS 500

DANÇA
Cotação do leitor •*++• (1 voto)
SALDANHA, CADÊ VOCÊ? — Direção de
Mariana Vidal, coreografia e iluminação de
Jorge Mondar Com Marcelma Corrêa. Andrea João. Marcos de Araújo e outros. Teatro da Galeria. Rua Senador Vergueiro. 93
De 3a a dom., as 21 h Ingressos a CrS 500
Alé domingo
ALMANAQUE 1982 — Espetáculo de dança
com o Grupo Atores Bailarmos. Direção geral
e coreografia de Regina Miranda Teatro
BNH (Av Chile. 230 — 262-4477) de 3a a 6a.
às 21h30min, sáb., às 20h e 22h. dom, às
20h

MUSICA
PROJETO NOVE E MEIA — Música clássica
para crianças com o Duo Cameristico Violetta Kundert (cravo) e Eugen Ranevsky (víolonceio). Programa: Le Revéille Matin, de F.
Couperin; Ave Mana. de Bach-Gounod; Le
Coucou. de Claude Daquin, e outras obras.
Baby Garden. Rua Aristarco Pessoa. 84 —
UsínarTijuca. Amanhã às 9h30min da manhã.
Entrada franca.

OSB TOCA (COM SIMON
BLECH) MOZART E SIBELIUS
tinha-se encontrado definitivamente
consigo mesmo; e ainda nâo estava
sob o peso das amarguras que o
OM Simon Blech — um dos acossariam um pouco adiante. O K.
bons maestros que tém pas- 449 é, assim, uma dessas obras inimisado pelas nossas têmpora- táveis que transbordam de personadas — a Orquestra Sinfônica Brasi- lidade. Lilian Barretto, a excelente
leira apresenta-se amanhã (às camerista que o público carioca tem
16h30min) na Sala Cecília Meireles visto tocar em duo com Paulo Bosínum programa que compreende a sio, é uma ex-aluna de Gilberto TiSinfonia n° 1, de Sibelius e o Concer- netti e Jacques Klein que aperteito K. 449, de Mozart para piano e çoou-se na Polônia com Jan Ekier e
orquestra (solista: Lilian Barretto). estudou musicologia com Norbert
Este concerto é um marco na biogra- Dufourq. É, atualmente, coordenafia de Mozart — e portanto, na histó- dora musical da Casa de Ruy Barbo*
ria da música. Mozart estava recém- sa e diretora de programação da
casado. Vindo de Salzburgo, termi- Funarj.
nara a sua primeira fase de adaptaOutros programas
ção em Viena, onde já apresentara
três concertos leves para piano: os
Outro bom programa — hoje às
de número Kochel 413, 414 e 415. A
na Sala Cecília Meireles —
18h30min
era
compreferência por este gênero
Schwartzman
preensível: Mozart era um excepcio- é o recital de Nathan Lopes
(piano),
nal pianista; e compunha, assim, pa- (violino) e Fernando
ra cativar o público vienense, obras que inclui sonatas de Veracini, César
em que pudesse aparecer como solis- Fránck e Fauré. Amarçhà, às 21h,
ta. Mas há uma grande diferença também na Sala, apresentação (com
entre o K. 415 e o K. 449. O primeiro entrada franca) da Banda Sinfônica
desses concertos ainda está preso à e o Coro do Corpo de Bombeiros.
necessidade de agradar, isto é, de Hoje às 17h30min, na Escola de Múnão tomar muita distancia das con- sica, apresentação da Orquestra
venções. Com o K. 449, Mozart inau- Sinfônica da Escola, regida por Rotendo como
gura uma nova fase, que o levaria a berto Ricardo Duarte eChaves
e Hocompor, em dois anos. a série inacre- solistas Maria Helena
ditável de 12 grandes concertos para mero Capatti. Entrada franca. Amanhã (às 21h30min) e domingo às
piano que constituem a sua contribuição básica para este gênero — e 18h30min. no Petit Studio da Rua
sua Barão da Torre, 220. recital de Alviuma das espinhas dorsais da "em
nho Veiga (bandolim e viola de 10
obra Com o K 449. estamos
Moura icravo,
pleno Mozart" É um concerto mo- cordas). Fernandoe Nívea
Leite (voz):
desto. se comparado tem termos de flauta doce e vozi
orquestraçaoi aos seus companhei- peças de Vivaldi. Bach, Telemann, e
ros mais robustos Mas e um dos modinhas portuguesas e brasileiras
mais espirituosos da serie. Mozart dos séculos XVIII e XIX.
Luiz Paulo Horta
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CINDERELA — Teatro do América, Rua
Campos Sales. 118. Sáb., às 17h e dom., às
16h30min. Ingressos a CrS 300 e CrS 200
(sócios do clube).
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EXPEDIÇÃO AO CASTELO DO PRÍNCIPE
AMIGO — Teatro da Aliança Francesa de
Botafogo. Rua Muniz Barreto, 54 (2864248). Sáb. e dom., às 16h e 17h. Ingressos
a CrS 300. Até dia 29 de agosto.
Cotação do leitor-. *****

(3 votos).

NAVEGANDO EM CARA OU COROA? —
Teatro Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel,
440. Sáb. às 16h e dom. às 17h. Ingressos a
CrS 300. Até domingo.
CONTANDO DE BRINCAR ESTÓRIAS —
Teatro Casa Grande, Av. Afránio de Melo
Franco. 290. Sáb. edom. às 17h. Ingressos a
CrS 350.
O MENINO, O VELHO E O BURRO —
Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica. 63. Sáb. às 17h, dom. às 16h. Ingressos a
CrS 350. Até domingo.
CURIOSA IDADE — Teatro Senac, Rua
Pompeu Loureiro. 45. Sáb. à 16h e às
17h30min; dom. às 16h. Ingressos a CrS
300.
VIAGEM AO FAZ DE CONTA — Teatro
Cine Show Madureira, Rua Carolina Machado, 542. Sáb. e dom. às 17h. Ingressos a CrS
200.
A ONÇA E O BODE — Teatro SESC de
Meriti. Rua Manoel Alvarenga Ribeiro, 66.
Sáb. e dom. às 16h30min. Ingressos a CrS
200 (inteira), CrS 100 (sócios e estudantes).
,
Até domingo.
Cotação do leitor: ***** (2 votos)
OU ISTO OU AQUILO — Teatro Gláucio
Gill. Pça. Cardeal Arcoverde. s/n° (2377003). Sáb., às 17h e dom., às 16h. Ingressos a CrS 300.

No Parque da Cidade o gramado é todo das crianças,
que entre as 7h30min e 17h podem brincar com segurança

Cotação do leitor. ***** (1 voto)
O PALHACINHO FELIZ DA LOJA MALMEQUER — Teatro Arcádia, Travessa Alberto
Cocoza. 38 —- (Centro) Nova Iguaçu. Sábado
e domingo, às 17h. Ingressos a CrS 150 e
CrS 100. Até domingo.

SOLTE
AS CRIANÇAS
NO VERDE
DO PARQUE DA
CIDADE

Cotações do leitor- *****
(2 votos)

O CHAPEUZINHO COLORIDO — Teatro
Arcádia — Trav. Alberto Cocozza. 38 —
Centro, Nova Iguaçu. Sábado e domingo, às
15h. Ingressos a CrS 150 e CrS 100. domingo.
MAMULENGO ESTRELA DO RIO — Teatro Leopoldo Frões, Rua Manoel de Abreu,
16 (717-1600), Niterói. Sáb. e dom., às 16h.
Ingressos a CrS 300. Até domingo.
PLANETÁRIO — Programação: CONTAGEM REGRESSIVA, sáb. e dom., às 17h.
Rua Padre Leonel Franca, 240 (274-0096)
Ingressos a CrS 250. Até domingo.
AZUL LATA QUE VERDE MATA — Teatro
da Aliança Francesa da Tijuca, Rua Andrade Neves, 315. Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS 250. Até domingo.

Beatriz Bomfim

CHAPEUZINHO VERMELHO — Teatro do
América, Rua Campos Sales, 118. Sáb. às e
dom., às 15h30. Ingressos a CrS 300 e CrS
200, sócio do clube.

na grama, subir nas árvores, acompanhar
as trilhas, observar os peixes nos lagos, respirar
ROLAR
ar puro e render-se a mil brincadeiras, tudo isto é
das
possível no Parque da Cidade, na Gávea. Aberto se
7h30min às 17h nos dias de inverno, com guardas que
revezam na orientação do tráfego e na preservação do
verde, é uma das melhores opções para um passeio
tranqüilo de fim de semana.
Proibições existem, mas são medidas protetoras
mais bem
para a conservação de uma das áreas verdesnao sujar a
cuidadas do Rio: animais não entram para
evitar
grama, bicicletas e patins náo podem circular a para
uma boa
acidentes com os automóveis, obrigados
redução da velocidade pelos quebra-molas.
O efetivo dos guardas é pequeno, mas a sua constante movimentação dá a idéia de que são muitos: há
apenas cinco para durante a semana e seis aos domingos,
excessos com
personagens simpáticos que coibem os aos
apito,
pais que
do
depois
pedem
conversa
uma boa
nâo joguem futebol (é proibido para adultos) mas permitem que as crianças'brinquem com a bola. O que nao da
levados
para controlar é o som alto dos rádios portáteis,
principalmente por adolescentes.

POPEYE E OLIVIA NO SITIO DO PICAPAU
AMARELO — Teatro do Clube Olympico.
Rua Pompeu Loureiro, 116. Dom., às
15h30min. Ingressos a CrS 300.
DE VOLTA ÀS ESTRELAS — Teatro do
Grajaú Tênis Clube, Rua Engenheiro Richard. 83. Sáb., às 17he dom., às 10h30min
Até domingo.
— Teatro
OS CIGARRAS E OS FORMIGAS
Tablado, Rua Lineu de Paula'Machado, 795
(294-7847). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a
CrS 350. Até 25 de julho.
O SAPO OU O PORQUÊ — Sala Jacobina.
Rua São Clemente. 117 (286-0349). Sáb. e
dom, Às 16h. Ingressos a CrS 300. Até
domingo.
PAI MATEUS, O FABRICANTE DE BONÉCOS — Teatro Sesc Madureira. Rua Ewbanck da Câmara, 90. Sáb. e dom., às 17h
Ingressos a CrS 250 e CrS 100 (sócios) Até
domingo.
CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO
MAU DA CASA DA VOVOZINHA — Teatro
do Clube Olympico, Rua Pompeu Loureiro,
116. Dom., às 16h30min. Ingressos a CrS
200.
OS 3 PORQUINHOS E O LOBO MAU —
Teatro Tereza Raquel, Rua Siqueira Campos, 143, si. Sáb e dom, às 16h30min.
__
Ingressos a CrS 400.
— Teatro CacilEM BUSCA DO TESOURO
da Becker, Rua do Catete. 338. Sab e dom,
às 17h. Ingressos a CrS 250. Ate domingo
REI POR ACASO — Teatro do Sesc da
Tiiuca Rua Barão de Mesquita. 539. Dom.
ás 17h. Ingressos a CrS 300. Até final de
julho
O CONDOMÍNIO DA FLORESTA ENCANTADA — Teatro Princesa Isabel. Av Pnncesa Isabel. 186. Sab. 17h. 16h30mm. Ingressos a CrS 300.00. Até domingo

altas avista-se a praia do Leblon, subindo de carro além
do museu descobre-se recantos com cascatas.
Fora as alamedas e escorregas naturais formados
por pedras, pontes a atravessar, árvores a trepar, há
ainda um play-ground logo na entrada, única área em
que o gramado, pelo uso maior, está rarefeito. Uma bacia
enorme com areia serve de alegria para os menores, os
brinquedos são poucos para tanta brincadeira.

Como aproveitar
Com imaginação pode-se aproveitar ainda mais a
área generosa de 47 mil metros quadrados. Famílias
Inteiras — mães, pais, filhos, avós — forram o gramado
rente e bem cuidado com toalhas ou esteiras, ali põem
suas garrafas térmicas, sanduíches, bolos num verdadeiro piquenique, recostam-se à sombra das árvores, lêem
seus jornais e revistas, descansam enquanto a criançada
corre solta.
Apenas o tráfego intenso dos carros lembra que
estamos numa cidade grande e agitada. Sem condições
de minorar o problema, já que nos dias de maior movimento os automóveis formam fila na Santa Marinha e
Marquês de São Vicente e o estacionamento fica lotado,
a administração usa os guardas para o controle e orientação dos usuários. Mas é preciso ficar-se atento aos
arroubos infantis, impedir o corre-corre nas pistas.
Outro pequeno senào é o mau uso da área de lazer
muito
por alguns consumidores menos educados Noe não
fundo dos
acostumados à convivência comunitária.
lagos há um tapete de copos de plástico, farelos e
lixeiras,
guardanapos são deixados pelos cantos, as não
sáo
distribuídas em toda e extensão do parque,
usadas como recomendam as regras' da boa educação.
Além das aulas práticas tornadas possíveis pelq
contato com a natureza (são inúmeros os grupos de
escolas que ali vão durante a semana), de iniciação à
Histórico da
preservação do meio-ambiente, há o Museu local indicaCidade, fecho de uma boa visita ao parque,
do pela boa conservação — o piso de madeira luzidio pela
cera chama a atenção das crianças.

O Museu da Cidade

Aberto de terça a domingo das 12h às 17h, cercado
no pátio por canhões antigos de guerras passadas, o
Museu cobra Cr$ 50 para os maiores de 12 anos e conta a
história da Cidade do Rio de Janeiro desde a sua
fundação, em 1565, até o final da República Velha (1930).
Tem ainda duas exposições temporárias: no andar térreo
A História
a das Confeitarias do Rio Antigo, primor de reprodução
das mesinhas, espelhos, flores, porcelana fina, guloseimas e até uma pequena orquestra das que animavam as
Antigo Morro dos Queimados, a área do parque foi
em
Madeira
da
Chácara
belas casas do passado e, no segundo andar, a de Boticas
posteriormente denominada
e Pharmacias.
homenagem à Dona Catarina de Sena, primeira propne-a
tãria das terras. Mais tarde estas foram integradas ali
Atrás do Museu um pequeno bar atende aos mais
mandou
fazenda do Marquês de São Vicente, que
e sedentos com refrigerantes (Cr$ 50 a garraesfaimados
novaconstruir sua residência de verão. A área mudou Santa
em copos (Cr$ 35), biscoitos diversos de
mineral
água
fa),
mente de dono, foi comprada pelo Conde de capela
de batata frita a Cr$ 50. É a única
sacos
60
e
Cr$
40
a
Cr$
Marinha a quem coube a iniciativa de construir a
um pouco a sede (fora á fonte
matar
área
que pode
de Sáo João Batista. Passou ainda por várias famílias e
e saciar a fome. Fora isso, os mais precavidos
natural)
Guinle,
os
com
que
hoje
tem
assumiu a forma que
levam suas próprias provisões, já que carrocinhas e
reestruturarem alamedas e jardins com auxilio de paisaambulantes sào proibidos. Atrás ainda do pátio de
lagos.
gistas estrangeiros, canalizaram os
estacionamento do Museu Histórico estão dois banheiros
1939 e um
À Prefeitura coube a compra do parque em caminhos
sempre guardados por uma servente, limpos, com troca
de papel constante.
arco de pedra marca o seu início, com os
Para
asfaltados e estacionamentos com boa sinalização.
E escassos nas manhãs mas abundantes à tardinha,
(descongesatinei-lo segue-se a Marquês de São Vicente ate o final e
também fazem parte integrante da paisaos
mosquitos
tionada com a construção da Lagoa-Barra) convive-se
do parque, incomodam alguns consumidores do
gem
Lá
dentro
Marinha.
Santa
de
depois a Estrada
lazer gratuito, mas podem ser combatidos com o uso de
Rio. Conscom a natureza como em poucos recantos do do deserepelentes. E não será por causa deles que o parque
aproveitamento
o
repleto
truído em vários planos com
de
perderá sua.clientela. No último domingo estava tirando
qualsurpreende
nho do morro, o Parque da Cidade
um
cada
e
adultos,
adolescentes
ver
crianças,
de
é
Cidade
possível
auer ângulo. Na altura do Museu da
arvores
proveito à sua maneira.
o contraste entre a floresta e o mar. Por entre as
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PELOS ESPETÁCULOS.
• OS CUPÕES ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
DOS LEITORES
AS COTAÇÕES DIVULGADAS REFLETEM APENAS A OPINIÃO

ÚLTIMO FIM DE
SEMANA PARA VER
DOIS ESPETÁCULOS
DE BONECOS
B

Flora Sussekind
um tempo, sobretudo depois do sucesso
HOUVE
de espetáculos como Cobra Norato ou Mansamente, em
que qualquer grupo de teatro se
julgava na obrigação de incluir
bonecos nas suas montagens.
Qualquer que fosse o texto. Mesmo que os atores não tivessem
experiência alguma como manipuladores. Fazer teatro de bonécos nos últimos anos adquiriu
repentinamente status e, ao contrário do que se poderia esperar,
bem pequeno foi o número de
montagens realmente de qualidade a que se pôde assistir. O
que se viu, na maioria dos casos,
dos bonecos
foi a transformação
em simples "adereços", em objetos de decoração, sem qualquer
possibilidade de intervirem nas
cenas, de funcionarem como
agentes das ações dramáticas.
Esse é o caso, por exemplo, da
adaptação de O Planeta Lilás
em temporada no Teatro Aurimar Rocha. Interpretada inicialmente apenas por atores, a versão teatral do livro de Ziraldo
não teve lá muito sucesso ano
passado quando esteve em temporada na Aliança da Tijuca. O
que fez então o seu diretor Luís
Sorel? Para poder ocupar o Teatro Aurimar Rocha e tentando
atrair um público maior, de uma
o
hora para outra, transformou
em "teatro de
seu Planeta Lilás
"de bonecos" tem
bonecos". Que
"atoapenas o nome, porque sâo
todo. Carres" em cena o tempo
"bonecos" na
regando alguns
Possívelnada.
troco
de
mão a
mente apenas para se justificar a
classificação do espetáculo como de animação. E a regra geral
é essa: usar bonecos a troco de
em O Planeta Lilás
; nada. Como
ou em As Sete Ondas, em cartaz
j na Sala Monteiro Lobato. Dois
bonecos
j ótimos espetáculos de domingo:
I que saem de cartaz
VillaI Cara ou Coroa?, no Teatro
e o
f iLobos, e O Menino, o VelhoMenl Burro, no Teatro Cândido
i des.São exceções.

Boas opções
, Ambos os espetáculos têm a
assinatura de grupos dedicados

fundamentalmente a teatro de
bonecos. O Grupo Navegando, Hi
responsável por Cara ou Coroa?,
apresentou nos últimos anos Tá
na hora, tá na hora, Duvi-dè-odó e Passa Passa Tempo. E em
utiliCara ou Coroa? procura se"bonézar dos mais diferentes
cos" possíveis. Mesmo o cenário
é composto exclusivamente por
um enorme boneco que funciona, ora como palco, ora como
espécie de esconderijo mágico
de onde surgem os atores. Além
disso os atores-manipuladores
ora se utilizam de luvas e fantoches, ora de varas e marionetes.
E, Cara ou Coroa?, mais do que
uma história de reis frágeis e
sempre destronados, parece um
show de manipulação. Assistese à performance de atores que
trabalham como manipulantes
já há bastante tempo e, durante
a hora e meia de espetáculo, se
permitem exibir diferentes técnicas com idêntica eficiência e
cênico nuum belo rendimento
ma verdadeira "lição" do que é
fazer um teatro de bonecos de
qualidade.
O Grupo Contadores de Estorias também possui uma larga
experiência nas mais diversas
técnicas de animação. Do vídeo,
do cinema, aos bonecos. E, em
matéria de bonecos já utilizaram
desde os gigantescos de A Fabulosa Estória de Melão City (peça
de 1976) às miniaturas de Mansamente. Desde os bonecos de
vara de Trinta e Três ou o Jogo
do Acaso (montada em 1977) à
manipulação direta de O Menino, O Velho e O Burro, atualmente em temporada. Ao contrário dos manipuladores-atores
Caede Cara ou Coroa?, Marcos"intertano e Rachel Ribas não
pretam" papel algum em O Me-a
nino, o Velho e o Burro. Dai,
Proroupa e a máscara negras."inexcuram tornar-se o mais
pressivos" possível, para que toda a Expressão fique a cargo de
seus belíssimos bonecosminiatura. Por isso a leveza e o
"em cãmera lenta"
rit.no quase
de O Menino, o Velho e O Burro,
onde "mansamente" se conquista um espectador de sedução
extremamente difícil: a criança.

RADIO

O LEITOR E O CRITICO
Neste cupáo publicado diariamente no JORNAL DO
BRASIL o leitor pode opinar
sobre qualquer espetáculo
em cartaz ou qualquer disco,
clássico ou popular, recémlançado. Basta atribuir cotacinco
ções de uma (ruim) a"obser(ótimo) estrelas. Nas
vaçôes", pode acrescentar
qualquer comentário, inclusive sobre a qualidade da projeção ou o estado da sala. As
cotações serão computadas
diariamente. Tirada a média,
esta será publicada junto à
nota do respectivo espetácuIo na seção Divirta-se do Cademo B. O cupão deve ser
entregue na agência de classificados do JORNAL DO
BRASIL mais próxima de
sua casa ou enviado pelo Correio para o JORNAL DO
BRASIL, Seção Divirta-se,
Avenida Brasil, 500, 6o andar
_ CEP 20.940.

Cara ou Coroa? se despede,
no Teatro Villa-Lobos

I
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I
s
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Cotação do leitor ***** (235 votos)
01 — Encontro Marcado — Primeira ediçào
— 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
Cristina Pinheiro da informações sobre uso e
aproveitamento de alimentos.
7 15 — Hoje na História — Os fatos do d<a
através um personagem famoso
7 30 — Jornal do Brasil Informa — Primeira
edição — Noíiaano
3 30 — Hoje no JB — Resumo das noticias
mais importantes publicadas pelo JORNAL DO
BRASIL
8.45 — Jornal da Feira — Informações diretamente de duas feiras livres — uma da Zona Sul
e outra da Zona Norte. Preços dos principais
produtos e indicações oara suas compras
Cotação do ieitor ***** (66 votos)
9 00 — Debate — O debate sobre o futebol e a
realidade brasileira prossegue hoje no programa
apresentado por Ehafcim Araújo. Joel Rufmo dos
Santos e Amo Vogel sâo os convidados, para a
analise sobre comunidade e a competição do
futebol e a paixão pelo esporte Os ouvintes
fazendo as perpodem partopar da discusíào.
guntas pelo telefone 234-7566
12 1b — O Tempo no Rio — Previsão feita
duetamente do Servço N3Donal de Meteoro-

12.30 — Jornal do Brasil Informa — 2" edição
Noticiário.
18 00 — Ave-Maria.
18 30 — Jornal do Brasil Informa — 3" edição
Noticiário.
Cotação do leitor: ***** (335 votos)
20.35 — Encontro Marcado — 2a edição —
Palavra de Dom Marcos Barbosa.
Cotação do leitor- **** (14 votos)
23 00 — Noturno — Programa de música e

entrevistas, que atende a pedidos dos ouvintes
— Apresentação de Luis Carlos Saroldi.
00 30 — Jornal do Brasil Informa — edição
final
*

FM ESTÉREO
99.7 MHZ
HOJE
20h — A Gruta da Fingal, de Mendelssohn (Colin Davis — 10:40); Valléo d'Obermann. Valse oubliée e Les jeux d'eaux à Ia
Villa d'Este. de Liszt (Arrau — 27:30); Ode.
de Strawmsky (regência do compositor —
10 19), Quinteto em Lá maior, para Clarinete
e Cordas. K 581. de Mozart (Pieterson
'Quarteto
Grumiaux — 30:32); La Boite à
e
joujoux — ballet para crianças, de Debussy (Martinon — 31:29); A Bela Moleira —
ciclo de Lieder, de Schuoert (FischerDieskau — 61.30).
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Mozart pode ser ouvido hoje
na FM RÁDIO JORNAL DO
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20 horas — Série Furtwángler — Requiem Alemão, de Brahms (Kerstin Lindberg-Toriind, Bernhard Sõmmerstedt. Coros •
e Orquestra da Filarmônica de Estocolmo. .
regência de Wiihelm Furtwángler — 82:00
— Gravação mono. realizada ao vivo. em
1948 — Òlsen 143), Andante com Variações, em Fá Menor, de Haydn (Alicia de
Larrocha — 13.15). Suite Cirse. de Purcell
(Hogwood — 15:14), Concerto n° 18, em Si
Bemol Maior, para Piano e Orquestra, K
456. de Mozart (Brendel — 28:36). Sinfonia
em Três Movimentos, de Strawinsky (re— 21.20); Concerto
gència do compositor
em Dó Maior, para Cravo e Cordas, de
Galupoi (Edoardo de Fanna — 10 20)
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Cotação do Leitor: *••• (39 votos)
SEMPRE, SEMPRE MAIS —Show de Lucinha Lins e Cláudio Tovar. Teatro da Lagoa,
Av. Borges de Medeiros. 1 426 (274-7999).
De 4' a dom., às 21h30m. Ingressos a CrS
800 e CrS 500. estudantes.
AGILDO RIBEIRO — Show do humorista.
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha. 187
(220-8394). 5a. às 18h30min e 21h15min; 6\
às 21h15min; sáb.. às 20h30min e
22h15min; dom., às 19he21h15min. Ingressos 5' e dom., a CrS 1 mil e 6" e sáb., a CrS 1
mil 200.

Fledermaus, Flamengo, Jsto é Jazz e outros.
Direção de Jacques Chazot e Stephanie
Andros. Maracanãzinho. De 3a a 6a, às 21 h;
sáb. e feriados, às 17h e às 21h; dom., às
15h30min e às 19h. Ingressos CrS 250 (meia
arquibancada-crianças até 10 anos), CrS 500
(arquibancadas), CrS 900 (cadeira de pista).
CrS 1 mil e 200 (cadeira especial). CrS 4 mil
(camarote — 4 lugares), CrS 7 mil (friza — 5
lugares). Até o dia 11 de julho.

1549). Couvert de 3a a 5a. a CrS 180. e 6" e
sáb., a CrS 250, e dom., a CrS 200.
A CADA RISCO — Show do compositor,
cantor e violonista Ronaldo Florentino, acompanhado por Carlos Cardoso (viola) e Eduardo Lopes (flauta). Bar do Violeiro, Rua
Aristides Espínola, 44. De 5a a dom., às 22h.
Ingressos a CrS 300. Até domingo.

PARA DANÇAR
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 sáb., a
CrS 600. Av. Bartolomeu Mitre, 123 (2390198 e 239-5789).

Cotação do leitor: ••••• (1 voto)
BRASILEIRO, PROFISSÃO: ESPERANÇA
— De Paulo Pontes. Com ítalo Rossi e
Helena de Lima. Após o show música para
dançar com Carminha Mascarenhas e a organista Alda Pinto Bastos. Sambào e Sinhá,
Rua Constante Ramos. 140. De 3* a 5* e
dom, às 23h e 6* e sáb. às 24h. Ingressos a
CrS 2 mil.

Cotação do Leitor: ••••• (2 votos)
ZEPPEUN — Música ao vivo a partir das
21 h, de 3a a dom., com o cantor e violonista
Renato Vargas. Estrada do Vidigal, 471 (274-

LUÍS DUARTE — Show do compositor,
cantor e instrumentista, com participação
especial do conjunto Flor de Caotus, formado
por Clauton (bateria, vocal), Mingo (percussão), Chico Guedes (baixo, vocal). Babai
(violão, vocal) e Mauro (guitarra). Sala Funarte Sidney Miller, Rua Araújo Porto Alegre,
80. De 3a a sáb., às 21 h. Ingressos a CrS 250.
Até amanhã.
SEIS E MEIA — Show da cantora Fafá de
Belém. Direção de Albino Pinheiro. Arranjos
do maestro Aécio Flávio. Textos e roteiro de
Ronaldo Boscoli. Teatro Joáo Caetano.
Pça. Tiradentes. si n°. De 2" à 6a, às
18h30min. Ingressos à CrS 200. Ultimo dia.
THEREZA TINOCO E TEREZINHA DE JESUS — Show das cantoras, acompanhadas
por Carlinhos Queiroz (violão, guitarra e contrabaixo), Joca (guitarra), Ary (percussão),
Hélio (bateria), Julinho (sanfona) e Clarice
«amilot (piano). SALA FUNARTE SIDNEY
MILLER, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 3a
a sáb., às 18h30m. Ingressos a CrS 200. Até
o dia 3 de julho.
Cotação do leitor: +•+** (1 voto)
MPB 4 — Apresentação do show Tempo,
Tempo com o grupo vocal e instrumental.
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 Cr$ 700,
estudantes e sáb. a CrS 1 mil.
PRIMEIRO LUGAR — Show com o cantor
Nelson Gonçalves. 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 6a e sáb.
PROJETO FIM DE TARDE — Show do
cantor, compositor-instrumentista Ricardo
Villas. Teatro Arthur Azevedo, Rua Vitor
Alves, 454 — Campo Grande. Amanhã e
dom., às 19h. Ingressos a CrS 150.
CAMINHOS DO CORAÇÃO — Show do
cantor e compositor Luiz Gonzaga Júnior,
acompanhado por Paschoal Meirelles (bateria), Jota Moraes (teclados), Fredera e An
Piazzarolo (guitarra) e Paulo Maranhão (contra-baixo). Clne-Show Madureira, Rua Carolina Machado, 542. Hoje, amanhã e dom., às
21 h. Ingressos a CrS 500 (sexta), CrS 700
(sábado) e CrS 600 (domingo). Até domingo.
SHOW DE LASERIUM — Show de raio
laser, que mistura sons de músicas populares e clássicas e, imagens geométricas muiticoloridas. Às 3a, 4a e 5a, às 19h, 20h,
20h50m, 21h45m, e 22h30m; 6a e sáb, às
19h, 19h50m, 20h40m. 21h30m, 22h20m,
19h20m,
23h10m; dom; às 18h30m.
20h10m, 21 h 21h50m Planetário da Gávea.
Rua Padre Leonel Franca, 240. Ingressos a
CrS 400.
HOUDAY ON ICE — Show de patinação no
no
gelo com vários quadros, entre eles Alice
País das Maravilhas, Alta Tensão, Dança de

das 23h. A casa este aberta diariamente para
almoço e tem música ao vivo para ouvir e
dançar, a partir das 19h. Solaris, Rua Humaitá, 110 (246-7858 e 286-9848). Couvert de
CrS 600. por pessoa.

POUCAS
NOVIDADES
E DESPEDIDA
DE CAE
Mesmo sendo
um fim de semana de
POBREZA.
poucos jogos copais, a primeira fase acaba hoje e sábado e
domingo o mundo folga, e já
sendo visível o inicio de movimento de turistas nacionais
pelo Rio de Janeiro, quase nada em show é oferecido. Em
Madureira, Cine-Show, a temporada de Gonzaguinha foi estendida para mais um fim de
semana. Seu Caminhos do Coração continua passando por
lá de hoje a domingo, às 21h. É
um operoso. Outro é Ronaldo
Florentino, cantor e compositor, que se apresenta no infatigável Bar do Violeiro, Leblon,
de hoje a domingo, às 22h. O
astro tem no currículo numerosos shows e autoria de várias trilhas musicais em teatro. Na Ilha do Governador
fica cancelado o desvairado
sonho de apresentar Gilberto
Gil no Roller Green porque a
casa morreu surgindo em seu
lugar o Forró do Gonzagão
que só estréia na próxima semana. Portanto em matéria
de influência ganha no momento a Nova Iorque do Maranhão.
Sábado e domingo Ricardo
Vilas retorna a periferia. Já
mostrou seu show em Maréchal Hermes e agora chega a
Campo Grande, Teatro Artur
Azevedo, 19h. Um trabalho de
base. Outra dupla que tem a
mesma filosofia, e encontra
muitos dividendos por isso, é
Leci Brandão e Zeca do Tromboné que montaram um show
e sempre que possível o exibem em locais realmente populares. Como fazem amanha
e domingo, 19h, no Teatro Armando Gonzaga em Marechal
Hermes.
Para o domingo resta a última sessào da temporada de
Caetano Veloso no Canecão.
Que causou pouco impacto,
pela Copa e por o astro não ter
encontrado boa controvérsia
para explorar, mas que foi bonito de ver e escutar. (M.H.D.)

JORNAL SEM TEXTO — IV mostra de
fotografias da Associação dos repórteres
fotográficos e cinematográficos 95 fotos
sobre futebol. Shopping Rio Sul. Ate dia 11
de julho
UNIVERSO DO FUTEBOL — Pinturas, desenhos, gravuras, esculturas, objetos, projeçôes em videotape. Acervo Galeria de Arte
(Rua das Palmeiras, 19). De 2a a 6a. das 14h
às 22h, sáb.. das 16h às 21h. Caricaturas,
charges e cartuns, ambientes, instalações,
troféus e projeções em videotape Museu
de Arte Moderna (Av Beira-Mar, s/n"), de 3a
a dom., das 12h30mm as 17h30min. Paralelamente acontecerão atividades culturais diversas. Até 19 de julho
EDUARDA — Pinturas Galeria de Arte
Delfin, Rua Marconi. 28 De 2a a 6a, das 10h
às 18h. Até segunda.
FUTEBOL: ARTE E PAIXÀO — IMAGENS
DA COPA — Exposição fotográfica do
JORNAL DO BRASIL. Mezzanino da estação Carioca do Metrô. De 2a a sab.. das 6h
às 23h. Até 10 de julho

ILSA MONTEIRO — Pinturas. Realidade
Galeria de Arte. Av Ataulfo de Paiva. 135—
si. 226. De 2a a 6a, das 13h às 20h. Até
quarta.
THAIS SIMON — Exposição de trabalhos da
pintora. Galeria Sérgio Milliet, Rua Araújo
Porto Alegre. 80 (Funarte) De 2a a 6a, das
10h às 19h30min. Até Io de julho.
RUBEM BREITMAN — Exposição de tela3
Galeria Paulo Klabin. Marquês de Sào Vicente. 52 — lj. 204. De 2a a-6\ das 14h às
21h Último dia.
HEINZ REISMANN — Pinturas. Centro
Cultural Paschoal Carlos Magno. Campo
de São Bento — Icarai De 2a a 6a. das 14h as
22h Ate segunda.

FOTOGRAFIA NAS COPAS DO MUNDO —
Cerca de 80 fotos de todas as Copas. Galeria de Fotografia da Funarte, Rua Araújo
Porto Alegre. 80. De 2a a 6a, das 10h30min,
às 18h30min. Ate dia 16 de julho

COLETIVA — Pinturas de Rita Maria, lida
Passos, Maria Arruzzo e Angelina Graeff
Galeria de Arte Calouste Guíbenkian Rua
Benedito Hipólito, 125 De 2a a 6a, das 13h às
18h. Ate quarta.

BRASIL COPA A COPA — Fotografias, textos e jornais de época Shopping Center da
Gávea. Rua Marques de São Vicente. 52 —
2° andar Diariamente, das 9h às 22h

GRAVURAS — Exposição de obra dos artistas Valério Rodrigues e Solange Vieira. Galeria Gravura Brasileira. Shopping Cassino
Atlântico (Av Atlântica. 4 240 subsolo 129)
De 2a a 6a, das 10h ás 21h, sab e dom . das
10h às 13h. Até amanhã

TOYOTA — Esculturas Galeria Bonino.
Rua Barata Ribeiro, 578. De 2a a sáb.. das
10h às 12h e aas 16h às 22h Até amanhã
IVAN DE MORAES — Pinturas Galeria de
Arte Jean-Jacques, Rua Ramon Franco. 49
De 3a a sab.. das llh as 20h. Ate quarta
FOTOGRAFIAS — De Edson Meirelles. Roberto Faissal e Rogério Reis Maison de
France. Av Presidente Antônio Carlos. 58
ALEXANDRE DA COSTA-(Ritmos) Pinturas. Galeria de Arte FESP. Av Carlos Peixoto. 54 Diariamente, das 12h as 20h Ale dia
20 de julho
ANA HORTA — Pinturas Parque Lage Rua
Jardim Botânico. 4I4 Ate segunda
ANTROPOLOGIA VISUAL: A FOTOGRAFIA — Solar Grandjean de Montigny. Rua
Marquês de São Vicente. 225 De 2a a 6a. aas
9h às 21h. sáb. das 9h ás I3h Ate amanha

SEBASTIÃO BARBOSA — Exposição de
fotografias. Subsolo da Capela Ecumênica
da UERJ. Rua São Francisco Xavier, 542 De
2a a 6'. das 10h às 21K Último dia
PROBLEMAS URBANOS DO RIO — Exposição fotográfica com trabalhos de 25 autores Museu do Clube de Engenharia, na Av
Rio Branco. 124/18° De 2a a 6a. das 12h as
19h
MACUNE — MERCADO DE ARTE E
CULTURA NEGRA — Exposição de escultura. pintura, desenho, gravura e fotografia de
vários artistas, entre eles Mestre Didi Asipa.
José Paixão. Rasec, Antônio Pompeo. Roberto Oswaldo e De Paula Sesc/Madureira.
Rua Ewbanck da Câmara. 90 De 2a a 6a. das
12h as 20h
HARRY DORFLER — Exposição de -16 obras
do pintor, entre pinturas a óleo. desenhos e

CIRCO TIHANY — Apresentação de mâgicos, palhaços, trapezistas e animais amestrados. Pça. 11, Centro. (232-8489) 3a e 4a. às
21h; 5a. às 17h e 21h; sáb., às 15h, 18h,
21h; dom., às 10h, 15h, 18h e 21li. Ingressos: 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).

Cotação do leitor: ••*+ (5 votos)
BONECAS COM TUDO EM CIMA — Show
dos travestis. Teatro Princesa Isabel, Av.
Princesa Isabel, 186 (275-3346). De 3a a 6a,
às 21h30min, sáb.. às 20h30min e
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ARRAIAL DA PRAIA GRANDE — Festa
junina com quadrilhas, casamento na roça.
cantadores, violeiros, teatro infantil, shows.
brincadeiras típicas, banda, circo, parque,
cinema de 180°. Terminai Norte, CentroNiterói. De 3a a dom., a partir das 18h. Até o
dia 18 de julho.

FESTA JUNINA
ARRAIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEI-

ARRAIAL DO PÃO DE AÇÚCAR — Festa
junina animada pela Orquestra Tabajara de
Severino Araújo. Participação de uma quadrilha e um grupo de forró. Pão de Açúcar, Av.
Pasteur, 520 (541-3737). Hoje a partir das
22h. Ingressos a CrS 50 mil (mesas especiais), CrS 40 mil (mesas jardins), CrS 5 .mil
(ingressos individuais), todos os ingressos
com direito ao buffet típico. Traje: Jeca Chie.

CRÍTICA/"Show" de Teresa Tinoco e Teresinha de Jesus

FALANDO DO RIO — Show com Wanda
Sá, Novelli e Nelson Ângelo. Horse's Neck
do Hotel Rio Palace, Avenida Altãntica,
4240 (521-3232). Às 5a. 6a e sáb.. às
21h30min. couvert CrS 1 mil.

SÓ DÓI QUANDO EU FICO SÉRIO —
Exposição retrospectiva de caricaturas e
charges de Nássara. Galeria Espaço AHernativo (Funarte), Rua Araújo Porto Alegre,
80 De 2a a 6a, das 10h às 19h30min Até 27
de julho

CADERNO B

RO — Festa junina com casamentos na roça,
quadrilhas, shows com artistas de TV. comidas típicas, apresentação de bandas, parque
de diversões e outras atrações. Quinta da
Boa Vista. De 3a a 6a, das I7h às 22h; sáb.,
das 14h às 24h; dom.,das 9h às 22h. Entrada
franca. Até o dia 4 de julho. Promoção do
JORNAL DO BRASIL e RIOTUR.

CIRCO

NIGHT AND GAY — Show de travestis
Teatro Alaska, Av. Copacabana, 1 241 (2479842). De 3a a 6a. às 21h30min; sáb. às 22h;
dom. às 19h30min e 21h30min. Ingressos
de 3a a 6a e dom., a CrS 800 e CrS 500; sáb.
CrS 800.

CLUBE 21 — Programação: 2a a sáb, apresentação dos conjuntos de de Osmar Milito
e Ronnie Mesquita; dom., noite de dixieiand
com Juarez Araújo e The Mississipi Dixie
Bánd. A partir das 22h. Qe 2a a 5* e dom.,
consumação a CrS 700. 6a e sáb., consumação mínima de CrS 1 mil 200. Rua Maria
Angélica..29 (286-8338).

DESENHOS E PINTURAS DE GUIGNARD
— Exposição de obras do artista fluminense.
Galeria de Arte Banerj. Av Atlântica, 4066
De 2a a 6a, das 10h às 22h; sáb, a partir das
16h. Até dia 3 de julho.

ALÔ ALÔ BRASIL — Revista Musical. Teatro Armando Gonzaga. Av. Mal. Cordeiro
de Farias, s/n°, Mal. Hermes. Amanhã, e
dom., às 21 h. Ingressos a CrS 300 e CrS 200,
estudantes. Até domingo.

Cotação do leitor: *-*•*+ (15 votos)
A GAIOLA DAS MIMOSAS — Show de
travestis. Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel
Lemos, 51 (521-2955). De 3a a sáb. às
21h30m. dom., às 18h30m e às 21h30m.
Ingressos a CrS 600 (de 3a a 6a) e CrS 800
(sáb. e dom.), dom., vesperal a CrS 600.

CAFÉ NICE — Restaurante com pista de,
dança. Apresentação do cantor Jamelão e da
orquestras de Moacir Silva e Eli Arcoverde e
seu conjunto. Sábado, feijoada dançante.
Couvert de 2a a 4a. a CrS 300, e de 5a a sáb.,
a CrS 400. Av. Rio Branco, 277. subsolo (2620679).
Cotação do leitor: *+*¦*+ (26 votos)
NONATO LUIZ — Show do violonista e
compositor. Klau's Bar. Rua Dias Ferreira,
410. (294-4197). De 3a a sáb., a partir das
22h. Consumação de 3a a 5a e dom., a CrS
600 e 6a e sáb., a CrS 950.
GAFIEIRA ESTUDANTINA — Programação: 4a, Noite do Chorinho, 5a, com o
maestro Carioca; 6a e sáb., baile com a
orquestra Reverson. Pça. Tiradentes 79/ 1a
(232-1149). Ingressos a CrS 500 e CrS 400,
mesa. A partir das 22h.
GENTE DA NOITE — Programação: 6a e
sáb, show com Edu (piano), Juliano (baixo).
Mauro (baterista). Wagner (voz), Solon (Guitarra), e Diana (voz), dom., música latinoamericano com o grupo Americanto, formado por Fred (Charango), César (violão), Dólcio
(que na), Zampofia) e Renato (percussão).
Couvert: CrS 300 (de 3a a 5a e dom.); CrS
350 (6* e sáW.Rua Voluntários da Pátria, 466
(246-5591). A partir das 22h,
DA VINCI — Piano-bar anexo ao restaurante
Michelãngelo. Diariamente, a partir das 21 h,
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.
POKER BAR — Piano-bar com os pianistas e
cantores Athié Bell e Mary e o seresteiro
Joel França. PokerBar, Rua Almirante Gonçalves, 50-Copacabana (521-4999). Diáriamente, a partir das 17h. Sem couvert, nem
consumação.
CANTAR — Show apresentado por Katia
Amaral, com a cantora Maria Cecília acompanhada da banda Sob Medida. Bar Anglais,
Shopping Cassino Atlântico. (227-9793 e
267.-3797). Entrada pelo Hotel Rio Palace. 6a
e sáb.. às 22h. Couvert CrS 300.

TURÍSTICOS
Cotação do leitor: ++ (1 voto)
OBA OBA — Show com Oswaldo Sargentelli, as Mulatas Que Nào Estão No Mapa,
ritmistas e cantores. Rua Vise. de Pirajá. 499
(239-2497). De 2a a dom., às 23h. Couvert
de CrS 1.980, com direito a dois drinks. sem
consumação mínima.
SAMBUMBUM — Show com Luis César.
Diva Flores, Edson Farr e participação de
mulatas e passistas. Diariamente, a partir

REALIZAÇÃO
CONFUSA

Maria Helena Dutra

mínimo. O show de Teresa Tinoco e Terezinha de Jesus, na Sala Funarte, às 18h30min, tem
SALDO
apenas o mérito de revelar progressos como cantora da primeira Teresa. A segunda, porém, chega a
decepcionar, pois se mostra apenas uma intérprete deslocada, que não passa ao público nenhuma emoção e
alegria, de repertório pretensamente sofisticado. E o
espetáculo, visivelmente muito mais feito para lançar o
quarto LP da de Jesus do que para ser realmente um
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encontro musical, resulta apresentação apagada, rotineira, sem marcas e muito aquém de outros trabalhos do
diretor Paulo Lima.
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Confusa realização que chega a quebrar até a tradim&B
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ção da Sala Funarte de rigorosa obediência à hora de
início de seus shows. Este começa 25 minutos atrasado e
constrangida platéia no corredor de espera escuta perfeltamente a audição especial de Terezinha de Jesus a uma
emissora de televisão. Quando o público entra no auditóBbI
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rio, a gravação ainda está acontecendo, o que demonstra
com exatidão a importância total que é dada à divulgaçáo do disco em detrimento dos extras pagantes.
Assim mesmo, sem muitos cuidados, climas e roteiros. Um negócio meio descosido, embora Paulinho Lima
já tenha assinado outros ótimos espetáculos, e musical"^4^?PP^^9fl
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mente abagunçado. Talvez por falta de ensaios, a banda
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KbP-:acompanhante se perde mais do que se acha, principalmente a base guitarra, percussão e bateria.
Mesmo assim Teresa Tinoco náo se sai mal. Filha do
político do Estado do Rio, Brígido Tinoco, advogada
atuante na Justiça do Trabalho carioca, apenas há cinco
anos resolveu mesmo acumular música ès suas tarefas.
Como compositora se firmou, principalmente através de
O Viajante cantada por Ney Matogrosso, mas como
Teresa Tinoco, uma carreira em ascensão
cantora não convenceu no único disco LP que tem
gravado. Agora, entretanto, revela estudo e aperfeiçoamento audíveis. Só não sabe dosar ainda os gestos de
força pouca para a dramaticidade pretendida. Pena que
também entre os oito números apenas que se apresenta,
a outra tem 12, se arrisque a interpretar outros composig_;;| tZyrWàJrmWBÈ- WÊkfâSSL tores nos quais rende bem menos do que nas suas
.
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próprias músicas.
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Mas a estrela é a outra. Enquanto Teresa Tinoco está
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muito bem vestida, a de Jesus surge de curto vestido
amarelo, com uma alça que insiste em cair, de babados
de cetim da mesma cor que teima segurar. Além de umas
sandálias altas que nata tem a ver com o resto. Como
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também pouco parentesco tem o seu jeito com o que
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canta. Com voz firme, segura e de boa extensão Teresinha é visivelmente intérprete de estilo popular, solto,
"
bem nordestino. Que muito à vontade ficaria com MarimW
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nês e sua gente. No entanto, ela ou seus produtores,
:-jêt_W__%w£p J$j
..,: insiste em vestir
o figurino Gal Costa ou Amelinha. E o
resultado é deslocado, frio, preso pois a música passa por
ela sem causar a menor emoção ao público. Vento
Nordeste, Sueli Costa e Abel Silva, Nova Ilusão, Pedro
Caetano, Sotaque, Sivuca e Ana Terra, são composições
lindas mas ela as interpreta, como nos outros números,
com um distanciamento bem pouco critico. Apenas com
>p,p4H4>r^ \
obras bem longe mesmo de sua sensibilidade. Ao contrario da outra estrela do Rio Grande do Norte, Ademilde
Fonseca, esta jovem ainda náo encontrou seu caminho.
Terezinha de Jesus lançando disco novo
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• O futebol chegou também às Artes Plásticas. Sáo os seguintes os
locais com exposição sobre o tema: MAM, Acervo, Rio Sul, Funarte,
Estação Carioca do Metrô, Shopping da Gávea e Maison de France.

ARTES PLASTICAS
MARILU PRADO WONG — Exposição de
obras da artista. Sala Cecilia Meireles. Lg. da
Lapa, 47. Diariamente, das 10h às 21h. Até
dia 10 de julho.

22h30min. dom., às 18h e 21h30min. Ingressos de 3a a 6a e dom., a CrS 1 mil e CrS 600,
estudantes; sáb., a CrS 1 mil.

REVISTAS

MEDALHÃO 1900 — Restaurante com música ao vivo. Rua Sorocaba. 305 (286-5822).
De 5a a sáb., a partir das 22h. Sem couvert
artistico.
__
ELITE — Programação: 5a, às 21h30min,
show e baile com a Orquestra de Raul de
Barros; 6a., às 23h, gafieira tradicional, com a
Banda do Elite. sáb.. apresentação do cantor
milton, acompanhado pela Banda do Elite.
Dom., às 19h, Festa Junina na Gafieira, com
a Orquestra do Mestre Paulinho e Grupo de
Arraial. Homem a CrS 400 e mulher a CrS
100. Rua Frei Caneca, 4.

?

• Para as crianças (e para os adultos também) dois programas bem interessantes, no final de semana: o show de raios laser, no Planetário, e o Holiday
on Ice, no Maracanãzinho.

SHOW
Cotação do leitor: ••+•+ (6 votos)
CORES NOMES—Show de lançamento do
disco, de mesmo nome, de Caetano Veloso,
que ôacoTnpanhado pela A Outra Banda da
Terra— Canecão, Av. Venceslau Brás, 215
(295-3044L 4» e 5*. às 21h30min; 6* e sáb.,
òs 22h30min, e dom., às 20h30min. Ingressos a,Cr$ 1 mil 500. Até dia 27 de junho.

sexta-feira, 25/6/82

trabalhos gráficos. Galeria Rodrigo Mello
Franco de Andrade (Funarte). Rua Araújo
Porto Alegre, 80. De 2a a 6a, das 10h à3
19h30min.
MARIO ANTÔNIO QUEIROZ — Desenhos.
Restaurante Aventura na Roça, Rua Mariz e
Barros. 76 — Icarai. Niterói. Até amanhã.
CLÁUDIO BEER — Pinturas. Restaurante
Chez Mour. Rua Visconde de Carandaí, 9
De 2a a dom., a partir das 12h. Até quarta.
EDSON LIMA — Pinturas. Itaú Galeria,
Agência São Paulo, Av Brasil. 1151 De 2a a
6a, das 10h às 20h. Até dia 9 de julho.
20 FOTOS PELO PRAZER DE FOTOGRAFAR — Exposição de Gabriel Henrique. Livraria Dazibao, Rua Vise. de Pirajá. 595/lj.
112. De 2a a 6a„das 9h às 20h. Até dia 9 de
lulho
PINTURAS — Exposição de Beatrix Vilaseca
e Luis Ludovico Galeria 2D, Rua Vise. de
Pirajá, 580 — lj. 112-ss. De 2a a 6a, das 1 lh
às 19h. Até quarta.
RUBEN ESMANHOTTO — Pinturas. Galeria Toulose. Rua Marquês de S Vicente.
52/304. De 2a a 6a. das 13h às 19h, sáb., das
lOh às 14h.
NUS ARTÍSTICOS — Obras de Bustamante
Sá. Armando Vianna, Manoel Santiago. Oscar Palácios. Aurélio d'Alincourt e Bianco
Maria Augusta Galeria de Arte, Shopping
Atlântica.
Center Cassino Atlântico (Av
4 240 — lj. 1131 De 2a a 6a. das 10has21h,
sab até às 19h
A TIJUCA E O METRO — Exposição de
trabalhos de Rada e Chlau Deveza Centro
de Atividade da Tijuca. Rua Barão de Mesquita. 539 De 2a a 6a. das 12h as 18h Até
dominga
O QUE VIER É O TRAÇO — Desenhos de
humor, de Marco Antônio Alves de Carvalho,
o Marco Restaurante Chez Nous. Rua
Visconde de Carandaí. 9 (Jardim Botânico)
De 3a a dom., das 12h30min à 0h30min Ate
11 de julho

INDICAÇÃO/ Exposição de Rubem Breitman na Paulo Klabin

BRANCO ASCETISMO
deira pintada de branco como também azulejos brancos, onde aproveitava as imperfeições do material industrializado, armando formas arquitetônicas. Num trabalho de passagem para o que pode ser visto na
Paulo Klabin, Breitman utilizou-se
do papelão em que os riscos feitos
pela própria máquina e rasgados
criavam sugestões de paisagens.
Voltado, novamente, para esta concepçâo de uma integral limpeza, as
cinco obras de Breitman, parecem
pulverizar qualquer índice de subjetividade, qualquer marca de uma
açào personalizada do artista. Expõe montagens de estruturas. As
obras, portanto, podem cair na sua
redundância física — o material, o
tecido cru, a cola, etc. Esta prática,

Wilson Coutinho
contraste absoluto entre
as ruas enfeitadas com o seu
Eum
colorido e o ascetismo da exposição de Rubem Breitman, em seu
Ultimo dia, na Galeria Paulo Klabin.
Apenas cinco telas. Nelas, nenhuma
cor. Às vezes, apenas, o esbranquiçado da cola que cria nuanças sobre a
tela crua. Além disto não há nenhuma pigmentação no tecido cru. As
telas são arranjadas de modo que o
chassis nào serve de sustentação,
mas participa delas.
Já há muito Rubem Breitman
vem no seu trabalho utilizando-se de
uma limpeza como fundamento orgànico e matriz poética. Usou a ma-
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COLETIVA — Exposição de Ângelo Cannone. Geraldo Castro. Paulo Marinho. Nadwa
Nen e Tânia Tolomei Galeria Roberto Alves. Av Princesa Isabel. 186. De 3a a sáb.
das 15h às 22h Até quarta
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ANA LÚCIA SIGAUD — Pinturas Galeria
Divulgação e Pesquisa. Rua Maria Angélica.
37 De 2a a 6a. das 9h às 19h Até dia 5 ae
lulho
ROBERTO GARCIA — Pinturas Galeria
Macunaima/Funarte. Rua Araújo Porto Alegre. 80 De 2" a 6a. das 10h as 19h30min Até
dia 8 de julho
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embora válida, pelo esforço do artista em atingir a inteligência da arte
não representativa, pode, contudo,
conduzir a um impasse, ao neutralizar a açào subjetiva, o papel expressivo da cor e a rebelião da arte ao se
conformar com a alegoria mental de
um positivismo estético. Contudo, é
uma exposição que deve ser vista,
pela pesquisa do artista e para uma
compreensão de uma tendência em
nossas artes visuais.
Amanhã, no MAM, às 15h, mesaredonda com debates públicos. O
tema: Violência e Futebol. Na mesa,
o ex-craque do Botafogo, Afonsinho.
Domingo, às 15h, o MAM oferece
uma manifestação livre de criatividade. Para adultos e crianças. O
museu dá as tintas e papel.
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Breitman na Paulo Klabin : telas cruas
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CADERNO B

a

DIVIRTA-SE

sexta-feira, 25/6/83

JORNAL PO BRASIL

• Hoje, direto da Espanha os três últimos jogos da primeira fase da Copa 82:
Alemanha X Áustria (ãs 12hl5min), Inglaterra X Kuwait (compacto às 23h) e
Espanha X Irlanda (às 16h)

TELEVISÃO
CANAL 2
gráficos; econômicos e culturais dos dois
adversários.
«BR? 12.15 D COPA 82. Alemanha x
Áustria.

7.30 D GINÁSTICA. Com a proP Yara
(13
Vaz. Cotação do leitor: •••••
votos).
8.00 D ERA UMA VEZ. Os Três Porquinhos Pobres. Cotação do leitor. •+••••
|2 votos).

14.05 D PATATI-PATATÁ
14.20 D GINÁSTICA. Com a prof Yara
Vaz.

8.30 D CURSO DE DESENHO TÉCNICO-MECÀNICO. Corte.
•fc,' 8.47 D TVE NA COPA 82

¦J&? 14.47 D TVE NA COPA 82

8.50 D É FÁCIL. Flashes educacionais.'

Cotação
14.50 D DELAS.
•••••(3 votos).

Contos
9.00 D PATATI-PATATÁ.
Fadas.
^•,'9.12 D TVE NA COPA 82.

de

9.15 D CATA-VENTO. Cotação do
tor: •••• (14 votos).
affci; 10.17 D TVE NA COPA 82

lei-

do

leitor:

a^â; 15.17 D TVE NA COPA 82
15.20 D JORNAL

DA FEIRA.

Cotação

TERRA,

NOSSA

do leitor: •¦**• (5 votos).
15.30

10.20 D ONDA 82. Musical. Cotação do
leitor. ••••(80 votos)
aja; 11.27 D TVE NA COPA 82.
11.30 D CURSO DE DESENHO TÉCNICO-MECÁNICO. Corte.
11.45 D TELECURSO 1o GRAU. Matemática n° 56.
,
12.00 D TELECURSO 2o GRAU. Física
— Introdução II.
«fc? 12.11 D OS PAÍSES DA COPA
82. Flashes com aspectos históricos, geo-

D

NOSSA

f]INTE.
¦C*,'
15.56 D OS PAÍSES DA COPA
82. Flashes com aspectos históricos, geográficos, econômicos e culturais dos dois
adversários.
4P,1 16.00 D COPA 82. Espanha x Irlanda do Norte. Direto do Estádio Luis
Casanova.
Cotação do
17.50 D
CATAVENTO.
leitor: ••••(14 votos).
¦jfc»; 18.57 D TVE NA COPA 82.
PICA-PAUDO
19.00 D SÍTIO
AMARELO. A Canastra da Emília. Cotação do leitor: ••• (9 votos).

mfã) 1927 ? TVE NA COPA 82
19.30' D TELECURSO 1o GRAU Matemática n° 56.
19.45 D TELECURSO 2o GRAU. Fisica
— Introdução II. Cotação do leitor:
•••••(4 votos).
¦if«; 19.57 D TVE NA COPA 82.
20.00 D ONDA
e internacionais.
Filho. Cotação
votos).
m\fã* 21.02 D

*mW*

82. Sucessos nacionais
Apresentação de Ayres
do leitor: **•• (80
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TVE NA COPA 82.

21.05 D ESPORTE HOJE NA COPA 82.
Com Eliakim Araújo. Cotação do leitor:
•••(13 votos).
21.15 D 1982. Edição nacional. Cotação
do leitor: ••••• (18 votos).

^.^...a^laMMlBaaW
MM

Dina
OS ASTROS. Com
22.00 D
Sfat Apresentação de Grande Otelo.
¦ÍÃ' 23.00 D COPA 82. Compacto dq
jogo Inglaterra x Kuwait.
0.00 D 1982. 2a edição. Cotação do leitor: ••••• (18 votos).
1.00 O ENCERRAMENTO. Com Jonas
••••*
Rezende. Cotação do leitor:
(150 votos).
¦£•,' TVE NA COPA 82. Panorâmica de
todos os acontecimentos e manifestações populares relativas à Copa do
Mundo.
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Simone Signoret propõe um jogo perigoso a James Caan em O Terceiro Tiro
(CANAL 9. 21H)

CANAL 4
7:00 ? TELECURSO 2o GRAU. Cotação do leitor: •••** (2 votos).
7:15 D TELECURSO 1o GRAU.
7:30 D SUPER-HOMEM. Seriado. Cotação do leitor: ••• (3 votos).
8:00 D FESTIVAL DE DESENHOS. Zé
Colméla/O Homem-Aranha. Cotação do
leitor: • (1 voto).
9:00 D TV MULHER. Cotação do leitor:_*** (45 votos).
"BL*, 11:25 D GLOBINHO NA COPA
Cotação do leitor: **•* (6 votos).
•4t«V 11:40 D GLOBO NA COPA. Pon
to-de-vista de técnicos, torcedores, jogadores, jornalistas, habitantes do local da
partida.
¦jj»? 11:50
sentação dos
«BKí 12:00
Alemanha x

D QUEM É QUEM. Apredois times e outros dados.
P COPA
Áustria.

DO

MUNDO.

• 14:00 D
CotaNoticiário.
HOJE.
ção do leitor: •••• (22 votos).
14:40 D VALE A PENA VER DE NOVO
Reprise. Marrom Glacè. Cotação do leitor: _•• (2 votos).
•BLV 15:25 D GLOBO NA COPA. Ponto-de-vista de técnicos, torcedores, jogadores, jornalistas habitantes do local da
oartida.
«BLV'15:40 D QUEM É QUEM. Apresentação dos dois times e outros dados.

¦i*? 15.50 D COPA DO MUNDO. Espanha x Irlanda do Norte.
18:00 D O HOMEM PROIBIDO. Novela
de Teixeira Filho, inspirada em Nelson
Rodrigues. Com Leonardo Villar, David
Cardoso, Elizabeth Savalla, Lilian Lemmertz, Lídia Brandi, Maria Pompeu e outros. Cotação do leitor: •* (36 votos).
Resumo: Joyce fala a Sônia que ela e
Paulo se atrasaram. Getúlio se diz honrado em ter Alberto no casamento de seus
filhos e diz a Villani que jamais serão
amigos. Darci diz a Valdir que sua mãe
está ameaçando matar-se. Amélia e Alberto aparecem juntos na casa dos Villani e
Paulo se assusta quando os vê.
18:50 D JORNAL DAS SETE. Noticiario. Cotação do leitor: ••• (10 votos).
19:00 D ELAS POR ELAS. Novela de
Cassiano Gabus Mendes. Com Sandra
Bréa, Carlos Zara, Joana Fomm, Natália
Thimberg e outros. Resumo: Renètentaa
todo custo convencer Yeda de que está
sendo sincero, mas ela duvida. Natália
convida Adriana e Helena para um chá.
Yeda exige que Renê nunca mais a procure. Marlene e Décio divertem-se juntos.
Mário diz, sem querer, que Renê esteve
num bar na noite anterior e Cláudia exige
explicações. Miguel apresenta Eva a Helena.
19:40 D JORNAL NACIONAL. Noticia
rio. Cotação do leitor: •• (97 votos).

20:15 D SÉTIMO SENTIDO. Novela de
Janete Clair. Com Regina Duarte, Francisco Cuoco, Eva Tudor, Sebastião Vasconcelos, Jonas Bloch, Fernando Torres e
outros. Cotação do leitor: •• (55 votos).
Resumo: Valério conta a Priscila que pode
arranjar um empréstimo para ela com
Santinha. Uiara não quer ver o pai e Sara
diz a ele que ela está comprometida. Tião
pede a Brito que suborne Rita para ela
provocar a separação de Sandra e Danilo.
Tião manda um colar de esmeraldas para
Priscila e ela devolve. Alguém vai levar a
jóia de volta e Tião pensa que é ela.
21:10 D SEXTA SUPER — GLOBO DE
••* (9
Cotação do leitor:
OURO.
votos).
«ÉK? 22:10 D MINUTO DA COPA. Co
tação do leitor: ••••• (22 votos).
22:15 D GABRIELA. Reprise.
Hat*,'23:05 D COPA DO MUNDO. Inglaterra x Kuwait, Compacto.
00:00 D JORNAL NACIONAL. 2" edição. Noticiário apresentado por Marcos
Hummel. Cotação do leitor: •• (97
votos).
00:30 D SESSÃO DUPLA. Filme: O
Cão do Diabo/Soterrados.
• GLOBO CIDADE. Flashes de reportae
13h45min
entre
ao vivo,
gens,
18h50min. Cotação do leitor: ••• (5

votos).

CANAL 7
DO LAMBE9:30 D A TURMA
LAMBE. — Infantil. Reapresentaçao. Cotação do leitor: ••*• (9 votos).
10.00 D FESTIVAL DE DESENHOS.
11:30 D DEVLIN, O MOTOQUEIRO
12.00 D DISCOMANIA. Musical. Cotação do leitor: ••+ (19 votos).
«BR?12:3Ò D BANDEIRANTES
ESPORTE. Noticiário. Edição nacional. Cotação do leitor: •• (21 votos).
12:45 D O REPÓRTER. Noticiário. Edileitor:
do
Cotação
nacional.
ção
•••• (11 votos).
13:15 D À MODA DA CASA. Culinária.
Cotação do leitor: **•• (5 votos).
13:30 ? FESTIVAL DE DESENHOS
DO LAMBE15:00 D A TURMA
leitorInfantil. Cotação do
LAMBE.
••••(9 votos).
15:30 D FESTIVAL DE DESENHOS.
Cotação do leitor: ¦*• (4 votos).
17:00 D TERRA DE GIGANTES: Seriado. Cotação do leitor: •*+ (7 votos).
18:00 D AGENTE 86. Seriado. Cotação
do leitor: •••• (64 votos).

18:30 D OS IMIGRANTES. Texto de
Wilson Aguiar Filho e Renata Palottini.
Com Rubens de Falco. Othon Bastos.
Yoná Magalhães e outros. Cotação do
leitor: •••• (136 votos). Resumo: Vitoria não acredita no que Yussefinho lhe
diz, mas ele insiste que quer casar-se com
ela. Adélia reprime Dedé por tê-la encontrado com Pedro. Clara tem uma conversa
muito séria com Adélia e ela percebe
estar errada. Na fazenda, Antonito. depois
de passear a cavalo, vai á cachoeira.
Noticiário.
19:35 D EDIÇÃO LOCAL.
Apresentação de Cévio Cordeiro. Cotação
do leitor: ••••• (4 votos).
19:40 D JORNAL BANDEIRANTES
Noticiário, edição nacional. Apresentado
por Joelmir Betting, Ferreira Martins. Ronaldo Rosas, Newton Carlos. Cotação do
leitor: •••• (98 votos).
20:10 D NINHO DA SERPENTE. Novela
de Jorge Andrade. Com Jucá de Oliveira,
Cleide láconis. Beatriz Segall. Cotação do
leitor: •¦*•• (45 votos). Resumo: Eugênia diz a Olímpia que Mateus é seu filho
porque fora ela quem o criara. Olímpia
comenta que conhecera Mateus e que o

ama como filho. Noêmia conversa com
Marinalda, praticamente a obriga a se
afastar de Karl e tenta suborná-la. Marinalda não aceita o suborno mas resolve ir
embora da mansão. Marinalda, de malas
na mão, sai pelo portão, passando por
Joaquim que tenta impedi-la sem, entretanto, conseguir.
«BK? 20:55 D CUPOM DA COPA Bo
letim esportivo. Cotação do leitor * (3
votos).
21:00 D BOA-NOITE, BRASIL. Jornalistico. Apresentação de Flávio Cavalcanti.
nacional.
Cotação do leitor
Edição
•• (31 votos).
22:15 D SEQÜÊNCIA MÁXIMA. Filme.
A Um Passo da Eternidade. Cotação do
leitor: •••• (9 votos).
23:15 D NOVA MULHER. Jornalístico.
Apresentação de Fátima Ali e Tereza Corbertt. Tema: O Erotismo. Participação de
Marina Colassanti, Cecília Prada, Vânia
Toledo, Joyce Cavalcanti e Fafá de Belém
Cotação do leitor: ••+ (20 votos).

Cotação do

9.30 D CAPITÃO NEMO. Desenho
10.00 D JUDOCA. Desenho. Cotação
do leitor: ••• (4 votos).
10.30 D MILTON, O MONSTRO De
senho.
11.00 D KING-KONG. Desenho. Cota
çào do leitor: •• (1 voto).
11.30 D HOMEM ELÁSTICO. Desenho
11.55 D BOLETIM DA COPA. Esportivo
com Tércio de Lima.
12.00 D RECORD EM NOTÍCIAS. Noticiário Geral. Cotação do leitor: ••• (5
votos).
13.00 D JOÁO GRANDÃO

13.30 D KING-KONG. Desenho Cota
ção do leitor: •+ (1 voto).
14.00 D MILTON, O MONSTRO De
senho.
Cotação
14.30 ? JUDOCA. Desenho
do leitor: ••• (2 votos).
De
15.00 D ESQUILO SEM GRILO
senho.
15.30 D A
senho.

FORMIGA

ATÔMICA

De-

16.00 D CAPITÃO NEMO. Desenho
16.30 D HO HO OLÍMPICO. Desenho
De
17.00 D O HOMEM ELÁSTICO

18,30 D NOVA ONDA. Musical Jovem
Cotação do leitor: •• (6 votos).
18.45 ? FAMÍLIA ROBINSON. Seriado
Cotação do leitor: •••• (2 votos)
HE*,' 1945 D BOLETIM DA COPA Es
portivo.
19.55 D ENCONTRO COM A PAZ Co
tação do leitor: ••••• (6 votos).
20.00 D OS VIOLENTOS. Filme
21.00 D CINEMA ESPECIAL Filme O
Terceiro Tiro
¦1&? 22.57 D ALMANAQUE DA CO-

senho.

PA. Esportivo.
23.00 D CALAFRIO.
Assombrado.

17.30 D PINÓQUIO. Desenho
17.55 D JEANNiL É UM GÊNIO Desenho. Cotação do leitor: *••• (2 votos)

00.30 D NOITES CARIOCAS. Revista
diária com Scarlet Moon. Cotação do
leitor. •¦*•• (IO votos)

Filme

O Castelo

CANAL 11
6:45 D GINÁSTICA Educativo Cota
çào do leitor: •*••• (27 votos).
7:15 D COZINHANDO COM ARTE.
Apresentação: Zuleika Cerqueira. Cotação
do leitor: •••+• (2 votos).

José Antônio e Hilda chegam da viagem
de lua-de-mel. Hilda trata mal a Jovita e
José Antônio se chateia com sua esposa.
Alfredo, cansado de ficar na cama. resolve
se levantar. Cotação do leitor: • (1 voto)

7:30 D BENNY E CECIL. Desenho
8:00 D GAGUINHO E SEUS AMIGOS
Desenho. Cotação do leitor: * (3 votos).

19:30 D OS RICOS TAMBÉM CHORAM. Novela. Cotação do leitor- ••+
(15 votos). Resumo: Dona Elena recebe
um telefonema, dizendo que sua nora
Luiz Alberto procura,
está no hospital
nbvamente. Mariana. para dizer o quantc
a ama e diz para a mãe que. agora, que
Esther perdeu a criança, não ha mais
razào para que continuem casados e. por
isso. irá pedir o divórcio

8:30 ? PERNALONGA. Desenho.
9:00 D BOZO. Infantil, de atrações cir•••
(24
censes. Cotação do leitor
votos).
9:30 ? POPEYE. Desenho.
10:00 G SPECTREMAN. Desenho
taçáo do leitor: -*••• (20 votos)
10:30 D LIGEIRINHO Desenho.
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20:00 D A FORÇA DO AMOR Novela
de Marissa Garrido Reapresentaçao do
capitulo das 19h

11:00 D A TURMA DO PICA-PAU De
senho. Cotação do leitor: •••¦*¦ (6
votos).
11:30 D PICA-PAU. Desenho.
12:00 D TOM & JERRY. Desenho Cotação do leitor: *•• (5 votos).
12:30 D BOZO. Humorístico, de atrações circenses. Cotação do leitor *•*
(24 votos).
13:00 D O POVO NA TV Variedades
Apresentação: Wilton Franco. ParticipaAna
çáo de Wagner Montes. José Cunha.
Davis. Cristina Rocha. Roberto Jefferson.
Adolfo Cruz, Amauri e Sérgio Malandro
fcotaçao do leito' *++ 073 votos)

20.30 D OS
RAM. Novela

RICOS TAMBÉM
Reapresentaçao

CHO-

Filme
ESPECIAL
21:00 H CINEMA
Trog, O Monstro das Cavernas

Wilton franco, apresenta
O Povo rm TV
18:30 L NOTICENTRO
Cotação do leitor ••*

Jornalístico
I12 votos)

19.00 D A FORCA DO AMOR Novela
de Manssa Garndo Com Suzi Camacho.
Pduio Castélli. Angelina Muniz Resumo

A CRITICA
DO LEITOR
Jornal Nacional (TV Globo) — As falhas humanas
são flagrantes. Cid Xisto
Coelho, advogado.
¦
Sétimo Sentido (TV Globo)
— A Janete Clair pensa que
o povo é idiota. Vera Leal,
dona-de-casa.
*
Novela medíocre e artificiai. Sônia Alves de Souza,
dona-de-casa.
¦
Balança Mas Não Cai (TV
Globo) — Por que não provocarem uma implosão no
edifício e deixarem o excelente elenco fazer outro?
Paulo Gouveia, aposentado. m
Onda 82 (TV Educativa) —
O nivel das músicas apresentadas é excelente e o
apresentador, com seu jeito
descompromissado, identifica-se com o público jovem. Paulo Roberto Amorim, estudante.
¦
Era uma vez... (TV Educativa) — Estórias muito interessantes e inteligentes.
Maria da Glória Viana, economista.
Show Sem Limite (TV Studios) — Palmas para o Silvestre, para o homem que
está respondendo sobre o
futebol e outras maravilhosas atrações que só o J. S.
pode nos dar. Darleiy de
Souza, auxiliar de escritório.
¦
Alegria 82 (TV Studios) —
Poderia ser melhor, as piadas são bem-feitas mas os
artistas não fazem bem.
Suely Figueiredo, estudante.

Íl\

00:45 D CINEMA NA MADRUGADA
Filme: O Último Bandoleiro.

CANAL 9
8.30 D TELE-ESCOLA
9.00 D MUNDO ANIMAL
leitor: •••• (1 voto).

OS FILMES DE HOJE

23:00 D SESSÃO
Desejo Proibido
**+(6 votos)

PROIBIDA
Cotação do

Filme
leitor

00:30 D PROGRAMA FERREIRA NETTO Jornalístico de entrevistas Cotação
do leitor *••• (55 votos)
01:30 D DANIEL BOONE Senado
tação do leitor **++ 14 votos)

Co-

Primeira Exibição (TV
Globo) — Filmes chatos,
cansativos e velhos. Fernando C. Roza, estudante.
¦
Encerramento com Jonas
Rezende (TV Educativa) —
Se fosse mais cedo, daria
IBOPE certo. O melhor
programa da TV brasileira.
Carmélia Leimig, dona-decasa.
¦
1982/Edição Nacional (TV
Educativa) — Virgílio Moretzsohn Moreira nos alimenta culturalmente há
quase um ano. Parabéns à
TV E pelo comentarista.
Regina Martins, desenhista
industrial.
¦
Milton, o Monstro (TV Record) — O monstro é o sujeito que produziu esse desenho, criado especificarnente para débeis mentais.
Mauro Cézar Pereira, estudante.
¦
Jornal Bandeirantes (TV
Bandeirantes) — O grande
atrativo do jornal está nos
comentaristas, que sabem
o que dizem, enquanto os
demais telejornais insistem
em manter apresentadores
que apenas lêem o que os
outros escrevem, o que da
uma impressão de coisa artificial. falsa. O Jornal Bandeirantes é, sem dúvida, o
mais completo noticiário
da TV brasileira. Márcio S.
Machado, médico.
¦
O Fantástico Caetano —
Excelente. Que nos proporcionem mais musicais em
vez de enlatados idiotas.
Caetano lindo, lírico, sensivel. Tarso de Castro, bom
como entrevistador, pela
primeira vez sem o seu contumaz vedetismo. Maria
Angela de Melo. professora

Hugo Gomez
1967, Curtis Harrington
conseguiu o que parecia imEMpossível: fazer Simone Signoret atravessar o Atlântico e cruzar os
Estados Unidos de costa a costa
para estrelar em Hollywood O Terceiro Tiro, seu terceiro filme. A pergunta de como concordara em flimar
com um diretor jovem e praticamente sem bagagem diretorial, a mulher
de Yves Montand respondeu: "Cheguei a uma fase maravilhosa de minha vida em que o dinheiro não é o
mais importante. Posso trabalhar,
agora, pela emoção de interpretar,
pela satisfação que se sente na realização de um desejo". E acrescentou
que gostara das qualidades do reali'fílzador, apreciadas num pequeno
me independente que tivera oportunidade de ver, semanas antes, em
Paris.
O roteiro de Gene Kearney é realmente engenhoso, uma espécie de
versão sofisticada e mais elaborada
de As Diabólicas — e não teria esse
aspecto atraído Simone, que com
essa obra de Clouzot se tornara uma
estrela internacional? — mas o filme
não chega a adquirir um ritmo consistente, arrastando-se com freqüência. Contudo, são muitas as surpresas no desenrolar dos Jogos do título
original, sem falar no inesperado final. A grande atriz, capaz, como Bette Davis, de dominar uma platéia
com o mero alçar de uma sobrancelha, vive um personagem ambíguo e
domina facilmente o elenco. James
Caan teve aqui sua primeira boa
oportunidade e Katharine Ross é
uma presença atraente.
Baseado parcialmente em material recolhido em obras de Edgar
Allan Poe — o grande fascínio de
Roger Corman — O Castelo Assombrado não atinge seu objetivo, faltando-lhe mais suspense, mas lamentável, mesmo, é ver uma atriz do
gabarito de Joan Crawford à frente
de Trog, o Monstro das Cavernas,
produção ridícula que presta também um desserviço ao realizador
Freddie Francis, que posteriormente se destacaria no gênero horror.
O TERCEIRO TIRO
TV Record — 21 h
(Games) — Produção norte-americana de
1967, dirigida por Curtis Harrington. Elenco:
Simone Signoret. James Caan. Katharine
Ross. Kent Smith, Don Stroud. Estelle Winwood. Marjorie Bennett. Colorido. (97 min)
•*•
Senhora européia (Signoret) se insinua na casa de um casal nova-iorquino.
Ele, um parasita (Caan) que vive às custas
da mulher; ela (Ross), rica herdeira presa
ao fascínio das aventuras psíquicas do
marido, às suas incursões pelo campo do
sobrenatural. Um dia, um de seus jogos
complexos e sofisticados se transforma
num pesadelo mortal.
TROG, O MONSTRO DAS CAVERNAS
TV Studios — 21 h
(Trogl — Produção britânica de 1970, dirigida por Freddie Francis. Elenco: Joan Crawford, Michael Gough. Joe Cornelius, Bemard
Kay. David Griffin. Colorido. (91 min)
* Três estudantes em férias descobrem
numa gruta subterrânea um homemmacaco (Cornelius). Um deles é morto
pela criatura e os outros dois recorrem a
uma antropóloga (Crawford) para tentar
humanizar o troglodita.
A UM PASSO DA ETERNIDADE
TV Bandeirantes — 22h15mm
(From Here to Eternity) — Produção norte
americana, dirigida por Buzz Kulik. ElencoNatalie Wood. William Devane, Roy Thinnes.
Steve Railsback, Andy Griffith. Salome Jens.
Kim Basmger. Peter Boyle. Joe Pantaliano.
Colorido.
*¦• V Parle — Karen (Wood) descobre
que Holmes (Thinnes) não providenciou
seu divórcio e se separa dele. Depois
percebendo que sozinhos não seriam felizes, os dois se reconciliam. Prewitt (Railsback) mata o Sargento Fatso numa luta de
punhais, mas fica ferido. Enquanto se
recupera numa cabana, ouve falar do
ataque a Pearl Harbor. Ao se apresentar
ná base, a confusão è grande e ele acaba
sendo atingido pelas balas de seus próprios companheiros. Feito para a TV.
O CASTELO ASSOMBRADO
TV Record — 23h
(The Haunted Palace) — Produção norteamericana de 1963. dirigida por Roger Corman. Elenco Vincent Price. Debra Paget.
Lon Chaney Jr, Leo Gordon. Elisha Cook Jr,
Frank Maxwell. John Dierkes. Colorido. (85

min)

,

.

Casal chega a pequena cidade da
**
Nova Inglaterra para reabrir a casa de um
ancestral, fechada em 1765, quando o
então proprietário fora morto por suas
ligações com feitiçarias. Amaldiçoado peIo espirito do diabo, o antigo dono retorna
e readquire sua personalidade normal.
O ULTIMO BANDOLEIRO
TV Bandeirantes — 0hd5min
(The Last Bandit) — Produção norteímericana de I9<19. dirigida por Joseph Kane Elenco William Elliott, Adnan Booth.
Forres'. TucVer Gram Withem. Jar.k Holl.
Stanley Andrews. Martm Garralaga. Andv
fjevine Colorido

+ Ex-pistoleiro (Elliott) tenta levar uma
vida honesta em pequeno vilarejo do
Velho Oeste durante a corrida do ouro,
mas é forçado pelas circunstâncias a usar
novamente o revólver que prentendera
aposentar. Nos cinemas chamou-se Terra
de Bandidos.
SOTERRADOS
TV Globo — 2h
(Cave-ln) — Produção norte-amncana de
1979, dirigida por Georg Fenady. Elenco:
Susan Sullivan, Dennis Cole, Ray Milland.
Sheila Larken, Leslie Nielsen, James Olson,
Julie Sommars. Colorido.
+¦*¦ Durante visita a uma caverna, sete
pessoas, entre elas um esquizofrênico
fugido da prisão, ficam soterradas quando uma acomodação de camadas provoca
o desabamento da abóbada. Feito para a
TV.
DESEJO PROIBIDO
TV Studios — 23h
Produção brasiliera de 1973. dirigida por
Tony Vieira. Elenco: Tony Vieira. Claudete
Joubsrt, Heitor Gaiotti. Francisco Soares.
Colorido.
* Ladrões profissionais roubam 10 mil
dólares de uma mansão, mas na partilha
do dinheiro um dos membros da quadrilha tenta enganar o líder e é morto.

DE AMANHA
mero pretexto para
ARCO-ÍRIS:
números musicais. Terror na
Montanha-Russa: algum suspense
numa trama conhecida transferida
para um parque de diversões.
Os astros de O Destino de Uma
Paixão náo alcançam o mesmo nivel
interpretativo dos da primeira versão de Jane Eyre, em 44. A Noiva da
Noite: chanchada policial. A Noite
dos Generais: um nazista com complexo edlpiano assassina prostitutas.
Isadora: biografia da dançarina
americana que encantou o mundo
com suas danças e o chocou com sua
vida livre. Os Hatfields Contratos
McCoys: a rixa dos Capulettòs e
Montecchios transplantada para o
Velho Oeste. A Mansão do Terror:
conto de terror gótico, metade Poe,
metade imaginação dos roteiristas.
16h45min — Canal 7 — Arco-íris (Rain'Round My Shoulder). Americano
bow
(52) de Richard Quine, com Frankie Laine,
Billy Daniels. (Cor)
21h20min — Canal 4 — Terror na Montanha-Russa (Rollercoaster). Americano
(77) de James Goldstone. com George
Segai. (Cor)
21h30min — Canal 7—0 Destino de
Uma Paixão (Jane Eyre), Britânico (70) de
Delbert Mann, com George C. Scott. Susannah York. (Cor)
23h — Canal 9 — A Noiva da Noite
Brasileiro, de Lenita Perroy. com Francisco
di Franco. Rossana Ghessa. (Cor)
23h30min — Canal 7 — A Noite dos
Generais (The Night of the Generais)
Franco-britãnico (67) de Anatole Litvak. com
Peter 0'Toole. (Cor)
0h20min ¦— Canal 4 — Isadora (Isadora)
Britânico (68) de Karel Reisz, com Vanessa
Redgrave, Jason Robards. (Cor)
1h30min — Canal 7 — Os Hatfields Contra os McCoys (The Hatfields and the
McCoys). Americano (74) de Clayde Ware.
com Jack Palance. (Cor)
2h20min — Canal 4 — A Mansão do
Terror (The Pit and the Pendulum). Amencano (61) de Roger Corman. com Vincent
Price. (Cor)

~

DE DOMINGO
a Matar: western
OBRIGADO
menor de Randolph Scott. Fuga
Para Kashimiri: aventura asiática
medíocre. Os Três Impiedosos: western-spaghetti híbrido.
Presas Brancas: versão italiana
razoável de um livro de Jack London. Punho de Ferro de Bruce Lee: o
próprio numa história de caratè.

O Dirigivel Hindenburg: filmecatástrofe reconstituindo o incêndio
da famosa aeronave alemã. O Sabre
c a Flecha: western de segunda com
um Broderick Crawford decadente.
16h — Canal 7 — Obrigado a Matar (A
Lawless Street). Americano (55) de Joseph
H. Lewis, com Randolph Scott. (Cor).—
20h — Canal 7 — Fuga Para Kashimiri
(Kashimiri Run). Americano (69) de John
Peyster, com Alexandra Bastedo. (Cor)
20h — Canal 11 — Os Três Impiedosos
(Los Três Despiadados) Hispano-italiano.
de J R. Marchem, com Richard Harrison.
(Cor)
21h15min — Canal 9 — Presas Brancas
(White Fangs) Italiano, de Lúcio Fulci. com
Franco Nero. Virna Lisi. (Cor)
22h — Canal 11 — Punho de Ferro de
Bruce Lee (Fist of Bruce Lee) Chinês
(Hong-Kong), com Bruce Lee. (Cor)
0h15min — Canal 4 — 0 Dirigivel Hindenburg (The Hindenburg) Americano (75) de
Robert Wise. com George C. Scott. (Cor)
2h15min — Canal 4 — 0 Sabre e a Flecha
(Last of the Comanches). Americano (55)
de André De Toth. com Brodenck Crawford
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PLANETÁRIO (Rua Padre Leonel Franca,
240 — Gávea. Tel. • 274-0096) — Muito mais
do que um centro de estudos, o Planetário
funciona como uma importante área de lazer
da Cidade, associando o conforto de salas
super-ref rigeradas (é aconselhável, inclusive,
o uso de casacos), um estacionamento farto,
uma lanchonete para pequenas refeições e
segurança permanente. No Planetário ha
programas variados para todas as idades e
interesses, divididos em suas diversas instalações. Na Sala da Cursos há sempre uma
programação com pequenos cursos periódicos. A Biblioteca funciona para consultas de
segunda a sexta, das 8h às 17h. Na Galeria
Espaço ficam em exposição permanente
vários posters sobre astronomia mas está
programada para agosto uma individual de
Albery. No Teatro Rio estáo montadas no
momento três peças: uma infantil, à tarde,
nos fins de semana, e duas para adulto —
Apareceu a Margarida e Que País É Esse?
Há ainda o Anfiteatro com capacidade para 1
mil 600 pessoas, que fica ao ar livre, apresentando shows que estão programados já a
partir de julho. Mas de tudo isto o que atrai
mais a atenção é a programação da Cúpula
que apresenta nos_ fins dè semana três
programas diferentes ao preço de CrS 20 e
CrS 10 (crianças): às 15h. o Trenzinho
Mágico é para o público infantil, às 16h,
Carta Celeste para o público juvenil e às
17h, o Homem no Espaço para adultos. De
3" a 6*, o atendimento e apenas para grupos
de alunos, com orientação de um guia que
deve ser combinado previamente por telefone. Há ainda a observação do telescópio que
pode ser feita todas as quartas-feiras, às
18h30min, com entrada franca, mas sempre
dependendo das condições do tempo. Porém a grande atração do momento montada
na Cúpula é o show de raios laser — The
Cosmic Laser Concert — que mistura som
de músicas clássicas e populares a desenhos geométricos multicoloridos. O show ó
apreciado tanto por adultos como crianças e
as apresentações duram 50 minutos com
¦sessões contínuas, de 3a a domingo, a partir
das 19h e ao preço de CrS 400.-
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José Wilker

O ULTIMO DOS
BANDIDOS

POETA DE
CORDEL

Diogo Vilela foi o último dos 36
atores contratados para a minissérie Os Bandidos da Falange —
vai substituir Quem Ama Não Mata em agosto que também terá 20
capítulos e é do núcleo de Daniel
Filho. Já estão confirmados os
nomes de Nuno Leal Maia, José
Wilker, Betty Faria, Stênio Garcia, José Dummont, Francisco
Millani, Tânia Alves, Júlio Braga,
Antônio Pitanga, Marieta Severo,
Jonas Bloch, Roberto Bonfim,
Gracindo Jr., Maria Padilha, Ivan
Setta e Rui Resende, entre outros.
Os bairros de Bangu, Jacarepaguá, Leme e Leblon, além da Rodoviária Novo Rio, foram as locações escolhidas para a primeira
semana de gravações em externa.

cantador, repentista
O e poeta de cordel Zé
Gamela — organizador
do Arraial da Praia
Grande, em Niterói —
vai a São Paulo no dia
15 para gravar sua
participação no
programa Som Brasil
(TV Globo, aos '
domingos, 12h30min), no
ar depois da Copa do
Mundo.

"TAPES"
PARA TELÊ
equipe de esportes da TV E
A na Espanha tem colaborado com Telè Santana emprestando tapes que mostram o desempenho em campo de provaveis futuros adversários do Brasil no campeonato mundial.
Com isso, os jogadores brasileiros e a comissão técnica podem
analisar o jogo dos concorrentes
e armar um esquema para neutralizar seus pontos fortes.

JARDIM BOTÂNICO (Rua Jardim Botânico.
1008 — entrada para pedestres e estacionamento — e no n° 920 — apenas para
pedestres. Tel.. 274-5098) — O Jardim, que
comemorou no úitimo dia 13 de junho, 174
anos de existência, tem uma área para
visitação de 54 hectares com mais ou menos
5 mil espécies de plantas. A área é bem
conservada, com um playground para crianças. uma lanchonete, estacionamento própno e segurança permamente. Os guardas,
sempre presentes, instruem discretamente
o visitante a náo depredar o patrimônio
botânico além de estarem preparados para
dar informações sobre a fauna e a flora
encontradas no local. O funcionamento do
Jardim é de domingo a domingo, sempre das
8h às 17h, e uma visita completa tomará
mais ou menos duas horas. Os ingressos
custam CrS 40, por pessoa e o estacionamento cobra CrS 60. por automóvel e CrS
200, por ônibus. Crianças até 10 anos tèm
entrada franca assim como grupos escolares
acompanhados do professor. Para visitas
guiadas é aconselhável marcar por telefoe
com, pelo menos, uma semana de antecedência. Dentro do Jardim merecem ser visitados o cactário, recentemente inaugurado,
as espécies da região amazônica, a reprodução de um jardim japonês, o lago principal, o
orquidário, as estufas com plantas insetivoras. as violetas africanas além da Palma-Filha
que fica ao lado do busto de D João VI
Merece ainda uma visita o Museu Botânico
Kuhlmann, que está funcionando provisóriamente no térreo do prédio da administração,
[ogo à entrada do estacionamento, enquanto
o prédio antigo passa por mais reformas.
Neste museu são encontradas muitas
curiosidades botânicas, reprodução em cera
de alguns frutos, objetos de uso pessoal e
material cientifico do Dr Kuhlmann. famoso
botânico. Além da área de visitação que está
em fase de reformas, inclusive na entrada
principal, existe uma outra entrada pelo Horto Florestal, onde sâo vendidas diversas
mudas de plantas.

SERTANEJO
Reis, um dos
SÉRGIO
cantores sertanejos que
mais discos vende, gravou um
programa-piloto para a
Bandeirantes. Se aprovado, o
programa abrindo mais uma
faixa para este tipo de música,
será exibido nas tardes de
domingo.
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VÍDEO dia a dia
A glória. Às 22h30min Cinema Rio
deve ser interessante. Barthô de
Andrade mostra o Bar do Papai,
na Rua Sâo José, Jurandir Noronha focaliza Quintino, mesmo estando seu galo na Espanha, Joaquim Pedro de Andrade refaz os
passeios de Pedro Nava pela Lapa
e Glória, Paulo Sérgio de Almeida
dá imagens a um poema de Carlos
Drummond de Andrade e os alunos da Universidade Federal Fluminense informam ser Niterói
Mon Amour. Meu não, deles.
Seis. Os canais 2 e 4 mostram,
às 23h20min os Melhores Momentos da Seleção Brasileira. Pelo
que repetem o Brasil não fez apenas 10 gols e sim 1 bilhão, 140
milhões 404 mil. No mínimo.
DOMINGO — Música. Apenas
pela manhã e tarde. Às 9h a Globo
repete Carmem, versão bale, com
Barishnikov e Zizi Jeammaire. Ao
meio-dia Som Brasil tem Fafá de
Belém e muitos outros regionalistas e até Walderez de Barros recitando Catulo da Paixão Cearense.
Mirando-se neste exemplo a Educativa também se ruraliza e mostra, 16h, Viola Minha Viola que é
produção da TV Cultura de Sâo
Paulo. Na estréia carioca os estrelares Tônico e Tinoco e Milionário
e Zé Rico. Depois repete o programa Forró e uma Roda de Bamba
com Osório Lima. Que foi antes
exibida em versão menor.
Esporte. À noite outra vez capitula. No Esporte Total, 21h na
Educativa, a mesa habitual tem
um acréscimo como convidado.
Zagalo passa também a discutir o
absurdo número de detalhes que
poucos sabiam ser tâo importante
no esporte antes tâo simples como futebol. Às 22hl5min a desolada Bandeirantes reprisa o Canal
Livre com Pele. Quem mandou
não fazer com Telé ou Zico. Às
23h30min Bate Bola Especial, na
Rede Globo. Que está melhor, embora tenha furos como não falar
em Honduras quando discutiu zebras e seja mais delicado do que
chá na Academia Brasileira de
Letras. Vide o incidente entre
Leão e o Rui Osterman. Uma bobagem, o primeiro chamou o segundo de torcedor do Internacional, o que rendeu horas de pedidos de desculpas e juras de amor
eterno. (M.H.D.)
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Õ Museu Carmem Miranda abre nos fins de semana

LIVROS
ROMANCES — Uma estreante e um autor consagrado
ofereceu aos leitores duas histórias de amor e aventuras. Judith Egan, americana educada
na Suíça mas formada na Columbia University, conta em
Elena (Record, 304 páginas, CrS
1 mil 290) como a filha de um
alto funcionário do Governo
Imperial russo enfrenta a tempestade da Revolução e termina
seus dias nos Estados Unidos.
Heinz G. Konsalik, escritor alemão dos mais lidos em nossos
dias conta em Amando Perigosamente as aventuras e desventuras de um homem apaixonado
e sempre recusado por sua pretendida. Ao fundo, o cenário escoces onde o Lago Ness marca
sua presença (Record; 190 páginas, CrS 890).

Y

Fafá de Belém, participação especial em Nova Mulher

TEMPO DE COPA E DE COPO
é o tema de Pra
FUTEBOL
Frente Brasil, do chargista
Agner. Carioca de Botafogo, 22
anos, Agner começou aos 16 anos
no Pasquim. Ha quatro anos no
Jornal dos Sports. ja teve trabalhos publicados no JORNAL DO
BRASIL. O Jornal, Careta, Homem, Mad. Foi o primeiro colocado no Salão Nacional de Humor de
Goiânia (1981) e seu traço concentra-se nos últimos tempos em dois
assuntos básicos: futebol e política. Pra Frente Brasil é uma seleçáo de cartuns publicados no Jornal dos Sports em cima do tema
Copa 82 (Codecri; 103 paginas. CrS
200i.
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VINHOS — Quais as melhores
regiões produtoras, suas caracteristicas. origem e historia? As respostas estão em Vinhos, de Sérgio
de Paula Santos, que também diz
ao leitor como os vinhos devem
ser bebidos. O livro reúne artigos
que o autor — médico, formado
pela Universidade de São Paulo,
membro da Confrérie des Chevaliers du Taste-Vin. da Borgonha,
da Gesellschaft für Geschichte
des Weines.. de Wiesbaden e de
muitas outras confrarias — escreveu para jornais e revistas. O volume traz ainda um glossário sobre o
assunto (T. A. Queiroz; 280 paginas. CrS 1 mil 500).
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No Jardim Botânico, um recanto tranqüilo

MUSEU CARMEN MIRANDA — Av Rui
Barbosa, em frente ao n° 560 — Parque do
Flamengo. De 3a a dom., das 12h às 17h.
Ingressos a CrS 50. Acervo: vestuário, objetos de uso artístico e pessoal, iconografia e
documentos sobre a artista Carmen Miranda. Neste domingo haverá atividades infantis, das 11h às 13h, com desenho, pintura,
recorte, colagem e dramatização espontânea
sobre tema ligado ao Museu.
MUSEU DE ARTES E TRADIÇÕES POPULARES — Rua Presidente Pedreira. n° 78
(Ingá — Niterói) De 3a a domingo, das 13h às
17h Ingressos a CrS 50 Acervo' objetos de
arte popular de diversas regiões do Brasil.
em barro, madeira, tecido e fibras vegetais
Exposição temporária Influência da Arte
Indígena na Arte Popular e Complexo da
Mandioca

CASA DE OLIVEIRA VIANNA — Alameda
São Boaventura, 41 (Fonseca. Niterói) Ingressos a CrS 50 De 2a a 6a. das 9h às 17h
Acervo Objetos de uso pessoal, iconografia,
documentação e biblioteca especializada relacionados ao sociólogo Oliveira Vianna Biblioteca. aberta ao público, especializada em
História, Sociologia e Política

CASA DE EUCLIDES DA CUNHA — Rua
Maria Zulmira Torres, s'n° — Cantagalo. De
3a a dom., das 13h às 17h e das 19h às 22h.
Ingressos a CrS 50. Acervo: documentação,
iconografia e objetos relativos ao escritor
Euclides da Cunha. Possui biblioteca, aberta
no horário de visitação
CASA DE CASIMIRO DE ABREU — Pça
das Primaveras, s/n° — Barra de Sào Joào
(Região dos Lagos). De 3a a dom., das 9h às
17h. Ingressos a CrS 50. Acervo: documerftação. iconografia e objetos artísticos referentes ao poeta Casimiro de Abreu. A casa
possui biblioteca, aberta no horário de visitaçào
MUSEU DA REPÚBLICA — Rua do Catete.
s/ti° (265-9747). De 3a a 6a, das 12h às 18h,
sáb.. dom. e feriados, das 15h às 18h
Entrada franca. Acervo: mostra de objetos,
mobiliários e material histórico, que pertenceram aos ex-Presidentes. Grupos que desejarem visitas guiadas devem telefonar com
antecedência para 225-7662 Não tem lanchonete nem restaurante

MUSEU

DA CHÁCARA DO CÉU — Rua

Murtinho Nobre, 93 — Santa Teresa (2248981). De 3a a sáb.. das 14h às 17h: dom,,
das 11h às 17h. Entrada franca. Exposição
temporária: O Museu da Estrada do Açude,
coletânea de pinturas, cerâmicas, porcelanas. móveis e prataria dos séculos XVIII-XIX,
pertencentes ao Museu da Fundação Castro
Maya
MUSEU
DOS ESPORTES
EMÍLIO
GARRASTAZU MÉDICI — Estádio do
Maracanã (entrada pelo portão 18), Rua Professor Eurico Rabelo De 2a a 6a. das 9h às
17h Exposição temporária
O Brasil na
Copa do mundo mostra que focaliza a
participação do Brasil nas Copas do Mundo
através de fotos, recortes de |ornais e revistas, objetos utilizados pelos jogadores e
outras peças Entrada franca
MUSEU DOS TEATROS — Rua São João
Batista, 105, Botafogo De 3a a dom., das
13h às 17h. Ingressos a CrS 50 Acervo O
museu mantém exposto um acervo com
fotografias, documentos, indumentárias e
cenários de peças famosas. Exposição temporána cerca de cem bonecos de espetáculos e oficinas, realizados no Teatro de Bolso,
alem de bonecos vindos do Nordeste Visitas
guiadas devem ser marcadas com antecedência

AUTORITARISMO DE ROUPA NOVA

NOVAS TENTAÇÕES
DE DORIS LESSING
a maior
escritora viva da língua
CONSIDERADA
inglesa, Doris Lessing
volta a tentar o público brasileiro com uma nova antologia
de contos: A Tentação de Jack
Orkney (Record, 336 páginas),
em tradução de Tati Moraes.
Nascido no Irã, Doris Lessing
mudou-se pára Zimbawe quando tinha 5 anos, lá vivendo até
1949. Divorciada duas vezes e
mãe de três filhos, transferiu-se
para a Inglaterra, onde mora
hoje. Sua temática básica é a
mulher do século XX. Recentemente, teve outro livro de contos publicado no Brasil, O
Quarto 19. O Carne Dourado, A
Canção da Relva e Roteiro para
um Passeio ao Inferno são algumas de suas obras já lançadas
aqui.
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MUSEU ANTÔNIO PARREIRAS — Rua Tiradentes. n° 47 — Ingá, Niterói De 3" a
dom.. das,13h às 17h Ingressos a CrS 50
Acervo coleções de pinturas, desenhos e
gravuras nacionais e estrangeiras do século
XVII ao XX incluindo grande parte da obra do
pintor Antônio Parreiras Exposição têmporaria Técnica de Restauração
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MUSEU DO PRIMEIRO REINADO (Solar da
Marquesa de Santos) — Av Pedro II. 293
— São Cristóvão. (284-8988). Terça-feira, das
10h às 20h; de 4a a 6a. das 10h às 17h; sáb. e
dom., das 13h às 17h. Ingressos a CrS 50
Acervo- mobiliário, objetos artísticos, documentaçào e iconografia relacionados à
história do Primeiro Reinado e a vida no
século XIX. Exposição temporária: O Gosto
do Império — peças arqueológicas do Museu Nacional, gravuras originais do século
XIX e retrato de Dona Domitila Canto e Melo.
Marquesa de Santos, pintado por Francisco
Pedro do Amaral. Visitas guiadas para escolas devem ser marcadas previamente. Venda
de refrigerantes nos jardins do museu.

IsÊm

HOJE — Fim de fase. A inicial
da Copa do Mundo acaba hoje e o
destaque é Alemanha e Áustria
disputando vaga e soberanias, às
12hl5min, pela Globo e também
Educativa, embora poucos lembrem do canal suplementar. Às
16h, Espanha e Irlanda também
deve ser importante embora o time de juizes da dona da casa deva
ser um dos melhores times da
disputa. Às 23h, compacto de Inglaterra e Kuwait. O primeiro deve dar um passeio com direito a
homenagem ao último Príncipe
nascido. O único perigo é aquele
incrível sheik, prêmio de melhor
codjuvante até agora, e o juiz russó jogarem outra vez. Melhor dupia do que Oscarito e Grande
Otelo.
— Continuação das outras. Às
21hl0min, o Globo de Ouro está aí
mesmo no canal 4. Embora aflrmem que sua parada é de sucessos, nào tem nem Luís Ayrão e
Júnior. Enfim, desacreditada. Em
lugar deles, Gilberto Gil, The Fevers, Caetano Veloso, 14 Bis, Alceu Valença, Gilliard e outros.
Nem um deles canta canarinho.
Às 23h, Dina Sfat é focalizada em
Os Astros, na Educativa. Bobagem colocar uma estrelona dessa
em ingrato horário. Igualmente às
23h, Nova Mulher discute erotismo. Com Marina Colassanti, Ceeilia Prada, Vânia Toledo e Fafá de
Belém. O programa é fino, nada
existe portanto a temer.
AMANHÃ — Onze. A TVS
que quase nunca tem nada que
saia da rotina anuncia para hoje o
26° aniversário do Almoço com as
Estrelas. Imperdivel, apesar de
Lolita Rodrigues estar muito diferente depois da última plástica. E
Miss Brasil, à noite, num concurso
feito aqui totalmente dentro dos
moldes americanos. O que dá saudade do estilo caipira autêntico
da extinta Tupi, que tratava seus
temas com a evidente linguagem
adequada.
— Dois. Às 18h30min a Educativa
reprisa o show de Lulli e Lucinha.

'

MUSEUS

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

e Áustria decidindo vaga, Miss Brasil em
ALEMANHA
outros campeonatos e um
bando de gente discutindo futebol
como se fosse física nuclear fazem
os destaques do fim de semana na
televisão.
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ENUNCIA, a novela
R"„. adaptada e dirigida por
Qeraldo Vietri, a partir de
um texto psicografado por
Chico Xavier, deverá estrear
somente em setembro substituindo O Ninho da Serpente, às 20h. Inicialmente, a
novela de Vietri deveria
inaugurar o horário das seis
na Bandeirantes, mas a
emissora ficou com medo da
Censura, já que a hora não
permite temas mais ousados.

CADERNO B

• Neste domingo o Museu Carmem Miranda, no Parque do
Flamengo, estará promovendo atividades infantis das llh às 13h,
incluídas no preço do ingresso

LAZER

RENUNCIA EM
SETEMBRO

n

sexta-feira, 25/6/82

trabalhos de repercussões na economia, no licientistas políticos, sociólo- vro O Que É Capital, volume 64
REUNINDO
gos e economistas do Brasil, da coleção Primeiros Passos
EUA, Argentina e Peru, O Novo (Brasiliense; 96 páginas), Cr$ 240).
Autoritarismo na América LatiMEDICINA — Sanitarista, exna estuda as mudanças políticas assessor dos Ministérios da Saúhemisfério e a emer- de e do Planejamento, Carlos
ocorridas no
"modelo
autoritarista- Gentile de Mello escreveu, com o
gência do
burocrático". Organizado por Da- antropólogo Douglas Carrara,
vid Colher, traz artigos de Fer- Saúde Oficial, Medicina Popular.
nando Henrique Cardoso, Albert O livro analisa os grandes probleO. Hirschman, José Serra, Robert mas da saúde no Brasil e examiR. Kaufman, Júlio Cotler, Guil- na a validade das práticas que o
lermo O'Donne'1 e James R. povo usa para enfrentar seus maKurth (Paz e Terra; 408 páginas, les físicos (Marco Zero 116 págiCr$ 1 mil 600).
nas, CrS 400).
ECONOMIA — O planejamenPSICOLOGIA — A psicologia
to, como modo sistemático de atual registra seis sistemas
básiem
orientação de uma economia
cos
de
abordagem:
fisicalista,
escala nacional, surgiu na URSS behaviorista, cognitiva,
psicanano fim da década de 20. Depois da lítica, fenomenológica e humanisII Guerra Mundial foi adotado ta. Daniel N. Robinson, professor
por outros paises e desde então a da Universidade de Georgetown,
planificação ficou vista como ins- EUA, examina esses sistemas e
trumento adequado para orientar oferece um guia sobre o passado
a economia de um pais. Com a recente e a evolução desse ramo
década de 70 e a série de depres- da ciência em Sistemas Psicolósoes que ela trouxe, o planeja- gicos do Nosso Tempo: um esbomento passou a ser mais questiocritico (Zahar, 252 páginas).
nado. Quem informa sobre essa ço
FOLCLORE — Por que as muevolução é Jorge Miglioli em Introdução ao Planejamento Eco- lheres do vale do Jequitinhonha
nòmico, livro no qual examina o pintam flores de maravilha nas
moringas que fazem? Por que as
problema nas economias socialis- pessoas contam
e recontam as
tas, capitalistas e, mais especifi- histórias
que ouviram dos avós?
camente, no Brasil (Brasiliense; Por
que criam? Por que dançam?
88 páginas, CrS 430).
Por
que simbolizam? Para res—
da
UniverProfessor
MARX
sidade Católica de Petrópolis e ponder essas e outras perguntas,
antropólogo Carlos Rodrigues
da Faculdade de Filosofia João oBrandão
escreveu O Qde É FoiPaulo II (RJ). Francisco Videira
Pires inicia em O Materialismo clore. número 60 da coleção Pri(Brasiliense, 114
de Marx um processo de revisão meiros Passos
das teses marxistas, que preten- páginas, CrS 240).
PROFECIAS — Uma guerra
de continuar em outros volumes.
Segundo o autor, é preciso matar global e a destruição atômica do
o mito para se ter, enfim, o Marx mundo, prognosticadas há 400
anos. são algumas das profecias
real (Presença. 60 páginas).
CAPITAL — Formado em examinadas em Depois de NosEconomia Política e conselheiro tradamus. de A Woldben. Fazentécnico principal das Nações Uni- do uma história da profecia atradas para Planificação do Desen- vés dos tempos, o autor vè persvolvimento. o professor Ladislau pectivas positivas para o futuro
Dowbor procurou trocar em miu- da humanidade (Artenova. 172
dos a noçáo de capital e suas paginas. CrS 799).

Mais "Livro" domingo no "Especial"

DIVIRTA-SE

RESTAURANTES
COMIDA TÍPICA
BRASILEIRA
Dente D'Alho — Rua Real Grandeza. 176
— sobrado (Botafogo!. Cozinha típica brasi(eira. Capacidade para aproximadamente 60
pessoas. Aceita cheques e ticket-cheque
Cardápio. Não tem estacionamento próprio
mas encontra-se vaga com mais facilidade
aos sábados. Aberto de 2a a sáb. apenas para
almoço, das 11h às 16h. Os pratos do dia
são. entre outros: tutu à mineira com lingüiça (CrS 320); rosbife com espinafre e batatas
doré (CrS 380): empadão de frango (CrS 330)
e carne-seca com abóbora (CrS 350). Sábado
tem cozido e feijoada completa, a CrS 650.
Todos os pratos incluem arroz e feijão. Tem
também pratos de dieta. Sobremesas caseiras com preços entre CrS 100 e CrS 150.
Ainda não fornece quentinha.
Rio Zona Norte — Rua São Januário. 182
(São Cristóvão) Tel.: 248-5382. Aberto de 2"
a sáb. das 11h às 16h. Aceita cheques,
tickets (Restaurante a Ticket) e cartão Credicard. Salas com. ventilador e capacidade para
80 pessoas. Música ambiente. Não tem
estacionamento próprio mas encontra-se vaga na Rua Gen. Bruce (quase esquina com o
restaurante). Comida típica brasileira. Couvert opcional a CrS 130..Especialidades:
Carne de sol com pirão de leite ou com baião
de dois (arroz com feijão e queijo de coalho);
muqueca de peixe, a CrS 900; feijão tropeiro,
a CrS 600. As sextas-feiras tem vatapá e
caruru, a CrS 750 Içada). Sobremesa: doces
caseiros, a CrS 170. Tem serviço de quentinha e entrega a domicílio. Durante a Copa
terá televisão no salão.

I ¦'' .'.¦' P ONHEÇA
"MAITRE
O
jeans desbotados e
a camisa informal sâo
logo trocados pelo
OS blazer preto com botoes dourados, a calça preta, o
colarinho engomado, a gravata
também preta. Zelito Vieira
mineiro de Mar
Borges,'44 anos,
"naturalizado brade Espanha
sileiro", voz calma e baixa, está
iniciando mais um dia como
maitre do restaurante Antonio's, no Leblon.
São 14 anos de trabalho no
"clube do desabafo", como define bem o restaurante que tem
seu forte no bar, boêmios que
saem pelas três, quatro horas da
manhã, homens e mulheres dos
quais ele conhece pedaços de
histórias.
— Ouço o início de umas, o
meio de outras, o final. Se juntar
tudo talvez possa escrever um
romance, um conto policial, um
livro, enfim. Tenho que me dividir entre os clientes.

Centro China — Rua Alice, 88 (Centro)
Tel. 225-5398. Aberto de 3a a dom das 12h
às 15h é das 19h às 23h. Aceita cheques
mas não aceita cartões de crédito nem
tickets. Restaurante com ar condicionado e
capacidade para 60 pessoas. Estacionamento fácil. Especialidades frango xadrez com
cogumelos e broto de bambu, a CrS 700
carne (de boi) desfiada com cebola picada a
CrS 600. Camarão doce-azedo, a CrS 900,
entre outros. Sobremesas lychees (fruta
chinesa em conserva), a CrS 400 e frutas
carameladas a CrS 350. Não faz reservas.
Fornece quentmha apenas no restaurante.

CHURRASCARIA

YSv5í\ ç{/r
Churrascaria Rio Sul — Rua Joaquim
Nabuco, 53 — Copacabana. Tel. 267-4065.
Aberto diariamente das 11h às 24h. Salão
ventilado (sem ar condicionado) com capacidade para 200 pessoas. Aceita cheques
especiais, cartões de crédito de todos os
tipos e tickets Restaurante e Cupom. Nào
tem estacionamento próprio mas tem manobreiro no local. Sem couvert opcional. Especialidade: rodízio com 10 tipos de carne e 10
guàrnições diferentes com preço fixo de CrS
1 mil por pessoa. Fornece refeição a domicilio nas redondezas do restaurante. O preço
da quentinha é CrS 1 mil 100 e dá para duas
pessoas.

COZINHA
PORTUGUESA
Lisboeta — Rua Frei Caneca, 5 e 7. Pça.
da República. Tel. 232-2611. Aberto de 2'1 a
sábado, das 10h às 21 h, domingo, até as
20h. Cozinha portuguesa. Aceita cheques
especiais e cartões Credicard e Nacional:
não aceita tickets. Dois salões sem arcondicionado, com capacidade para 240 pessoas. Só faz reservas com pagamento de
sinal adiantado. Tem estacionamento em
frente. Especialidades: peixadas (CrS 800).
bacalhau (CrS 1 mil 500) e polvo (CrS 1 mil
500). Aos domingos serve sarrabulho (miúdos com sangue de porco), a CrS 600. Tem
quentinha para viagem e só entrega a domicílio em locais muito próximos ao restaurante.

o

• Café Nice - - Av. Rio Branco. 277 (Centro).
Tel.: 262-0679 Aberto de 2a a sab. das 12h
as 4h da manhã. Coz.nha francesa. Aceita
cheques especiais e cartões de credito. Tem
música ao vivo no almoço, piano e a noite,
orquestra para dançar. Couvert musical: de
2" a 4a, CrS 400; de 51 a sáb. CrS 500. Tem
manobreiro na porta. Salãr Jiara 600 pessoas, com ar condicionado. Especialidades:
990) e
pernil de vitela à moda do chefe (CrS
truta ao molho de amêndoa (CrS 1 mil 100).
Aos sábados tem feiioada. a CrS 990. Sobremesa: grande variedade com preços entre
CrS 190 e CrS 220 (simples) e CrS 900, as
flambadas. Reservas até as 17ti.

COZINHA
INTERNACIONAL
• Butz — Rua da Matriz, 62 - - Botafogo.
Tel.: 246-7791. Cozmna internacional. Saláo
com capacidade para 26 oessoas; ar condicionado e música ambiente. Aberto de 3a a
sábado, das 20h30min às 2h da manhã.
Menu fixo. a cada semana ou 10 dias os
oratos sào trocados. O preço lixo inclui toda
a refeição, a CrS 4 mil 950. kake sumussu.
-pão árabe, gergelim e pastéis rosa imassa de
queijo com recheio de camarão); filé-mignon
de carneiro argentino com estragão; vitela
de mamona com estragão e vitela çom
manjencão acompanhados de angu e arroz,
suflê de cebola com salada de pimentões
vermelhos; chá de jasmim. sorvete de hortelá. moussfc de chocolate, café e água minera). Precisa fazer reservas.
• Clube Gourmet — Rua General Polidoro,
186 — Botafogo Tel 286-6577 Aberto somente para jantar, de 3a a sáb, das 20h às
24h30min. Aceita cheques, não aceita cartão
de crédito nem tickets Capacidade para 70
mciui
pessoas. Tem um menu fixo que
couvert, entrada, prato de peixe, prato de
carne, sobremesa e café expresso por CrS 2
mil <J()0. Alem disso tem as opções peixe
cru com tempero especial (OS 600). salada
verde com queijo Bne (CrS 500!. trutas de
Bocaina com pinhões (CrS 980), fígado de
aalinha com uvas frescas iCrS 9801. Sobremesas a CrS 250. entre elas pudim de dará
com calda de morangos. Tem manobreiros
'r'ài reservas
na pOfíà.
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Aguinaldo Ramos

Beatriz Bomfim

COZINHA CHINESA

COZINHA
FRANCESA

A Sabra, na Rua do Catete, e a Amassadinha, na Av.
Prado Júnior vendem refeições para viagem, a quilo, b
prático e sai bem em conta
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Pessedista mineiro
Ser maitre para Zelito, que
pesa berri as palavras, pensa nas
respostas e conversa como um
bom pessedista mineiro, é ser
amigo das pessoas, um relaçõespúblicas ou anfitrião. Mas faz
uma ressalva: a importância do
maitre não está em ser maitre,
mas em ser gente. Gente que
recebe gente.
O inicio da vida para o minei"não
ro que nasceu em 1938 —
é
coiisso
idade,
minha
escondo
sa de vocês", diz sorrindo — foi
em Mar de Espanha, mas trabalhou mesmo em Petrópolis,
quando morava lá perto, em
Cuiabá.
— Não é em Mato Grosso,
não. O Getúlio tinha uma fazenda, jogava golfe de vez em
quando.
Foi militar, como sargento
esteve 11 meses em Suez, balconista de sapataria, depois gerente, motorista de ônibus interestadual. Entrou em restaurante por acaso, quando, em férias,
resolveu ganhar um dinheiro a
mais substituindo um tio, garçom na Associação dos Cronistas Carnavalescos. Foi em 1964.
Sem prática foi aprendendo
o métier com os colegas. Falava
bem, tinha boa dicção — o que
acha ser nato — boa aparência.
E em 1968 foi para o António's,
onde, após dois meses, já era
maitre, no restaurante que dava ainda seus primeiros passos.
Discretíssimo, Zelito antecipa-se às perguntas, responde
que não dará uma relação das
que frepessoas importantes
"porque
todas
qüentam a casa
sâo importantes, não faço destaques. O ministro que está jantando é um cliente como os demais. não está em seu gabinete". E com a voz mais baixa,
lembra, porém, que o Antonios
é o restaurante pelo qual já passou o número maior de pessoas
"de destaque".
Da clientela, já que o assunto
corre por ai, acha difícil falar e.
mais ainda, analisar ou definir.
Seu mineirismo volta, emerge.
— Sao as pessoas que vinham aqui antes. Algumas talvez venham menos, há diferença no homem que freqüenta a
noite, mas não vou dizer qual é.
A freqüência é muito boa.
Histórias há muitas. Mas está prevenido. Há algum tempo
1 recebeu dois turistas, ou duas
pessoas que se diziam turistas
americanas, destravou a língua,
falou muito, depois recebeu pelo correio uma reportagem publicada no Times. Aprendeu.
Acha que há histórias sérias,
divertidas não tanto, que cada
pessoa tem um problema diferente mas que. na noite, às vezes se reúnem e acabam se divertindo.
— Posso dizer que somos um
clube de desabafo. O maitre é a
pessoa que. integrada no am-

• Cambalache — Rua Ja'dim Botânico.
22" Tel 266-6944. Aberto diariamente das
12h às 2h da manhã. Aceita cheques, cartoes de credito e todos os tipos oe tickets
Salão com ar condicionado e varanda com
capacidade para 180 pessoas. Tem oito vagas no estacionamento A especialidade da
casa é o filé a Cambalache (filé-migrion com
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—, entre a agitação do Leblon e
a do seu bairro.
— Não posso analisar profundamente porque, quando estou de folga (às segundasfeiras), estou sempre com pessoas amigas numa parceria de
biriba, de buraco, jogando sinuca. No prédio há um terraço que
transformamos em sala de estar
e de jogos. Dá para relaxar.
Quando sai do Antonio's
pensa logo em dormir, descansar. No horário normal — agora
está entrando às 13h por uma
emergência — tem pouco tempo
para notar se as pessoas são
diferentes em Realengo, Mas
acaba achando que é quase a
mesma coisa.
Amigos, fez alguns, mas acha
a palavra forte. Mantém um
bom relacionamento, gosta de
dar mas também de receber —
"tem de ser uma troca de gente
para gente" — além de ser o
anfitrião ou o confidente é às
vezes um pouco o médico.
— Vejo que a pessoa nào está legal e dou um empurrão,
ajudo, sem forçar a comer, a
fazer uma boa refeição.
As sugestões
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Há 14 anos no Antonio's, o maitre Zelito, como bom mineiro,
"clube do desabafo"
prefere não comentar sobre as histórias desse
O maitre pondera então que
tadas aqui como em toda a parbiente, fala diretamente com o
de
mesmo
bater
papo hoje é raro. Há semÉ
um
te.
problema
abertamente
vezes
às
cliente,
com homens e mulheres.
cuca. Outro dia duas moças que pre. quando uma conversa é inio direto e
freqüentam a casa há muito ciada, dois objetivos:
Zelito pára, pensa um pouco
o
indireto.
tempo me falavam que antes
e lembra que estava recenteO porquê da agitação, da
sempre havia dois ou três gatimente conversando na varanda
nhos que sentavam-se à mesa
tensão é explicado por ele como
do restaurante com um amigo e
com elas, conversavam e até reflexo da crise social, política,
propôs que olhassem a fisionosaíam juntos depois. Hoje, ga- econômica, tudo misturado. E,
mia dos que estavam passando
rantiram, já estavam ali há duas morador em Realengo, numa
defronte, indo e vindo. De todas,
horas e nada. Acho que as pesapenas duas em umas 100 estasoas andam tensas, com medo área militar, diz que o assunto
vam descontraídas, demonsredo diálogo. Nao é um fenômeno lá hoje é ou futebol ou política.
uma
faz
E
alegria.
trando
do Antonio's. diz. mas geral, de Mas não vè muita diferença —
tlexão:
— As pessoas estão tão agiembora esteja num lugar calmo
todo o mundo.

CARDÁPIO
os pratos famosos ou especiais
destacados
pelo
FORA
maitre Zelito. o caidápio do restaurante de Manolo (Manuel Ribeiro Romar) e Fidalgo (Manuel de
Couto Fidalgo) tem um numero grande de pratos,
acrescidos pelas sugestões
do ehef. Consomes, antipastos (caviar Molossol a CrS 3
mil 500. presunto de parma
com alcachofras e atum a
CrS 900. aspargos a vinaigrette a CrS 400). poucas
massas — Fettucine ã Alfre-

,

do e spaguetis, muitos pratos a base de peixe e frutos
do mar, carnes e grelhados,
frangos (preço médio, Cr$
900), saladas. Há ainda pratos com os nomes de clientes que, desde o início da
casa da Bartolomeu Mitre.
297. repetiam sempre: Poulet Grillé à Vinícius de Moraes. Filé à Chico Buarque.
Escalopinho Sérgio Cabral,
escalopinho Nelson Motta.
Contra-Filé Marcos Vasconcelos. Língua Agildo Ribeiro.

Dos pratos do cardápio, nâo
fala muito. Mas destaca os que
são forte da casa e ganharam
fama. Como a cavaquinha que
pode ser servida com manteiga
escurecida, arroz com passas,
gratinada ou o badejo Bulgari,
com salmão gratinado ou ainda
a paillard com fettucine.
— Os outros serão no menu,
não preciso sugerir. Estes são os
mais famosos, conhecidos por
99% dos clientes.
A conversa volta para a
clientela, o restaurante começa
a ganhar gente para o almoço,
ele começa, discretamente a se
impacientar porque a hora do
rush está chegando, lembra que
o tempo é curto. E diz que todos
os artistas conhecidos vão até
lã. além dos profissionais liberais, dos políticos. Cita poucos
nomes: Tom Jobim, Chico
Buarque (tem prato em seu nome), além de Nascimento e Silva ou Hugo Gouthier.
O salão acanhado, com luz
difusa e poucas mesas recebe
mais gente, a varanda também.
O vaivém dos garçons aumenta,
os coquetéis são preparados pelo barman. Zelito diz que o movimento é iniciado às 12,13h, às
vezes interrompido das 16h às
19h, mas tem dia que não pára.
— O ritmo vai assim até a
hora de fechar. Eu saio tarde,
freqüento desde os 16 anos uma
academia de ginástica, tenho
que cuidar do organismo porque o desgaste, para quem tra- M
balha na noite, é muito grande.
Não bebo, pratico natação desde os 17 anos, sou sócio de quatro clubes (Bangu Atlético Clube. Cassino Bangu, Flamengo e
o Realengo).
A recreação, nos clubes, serve-lhe como um remédio para
estar sempre bem, relaxar, evitar a tensão. Torce pelo Vasco,
faz o contraponto torcendo, ou
melhor, fingindo estar torcendo
contra o Brasil na Copa para
que o pessoal fique mais entusiasmado. as bandeirinhas verde e amarelas na entrada do
restaurante estão lá. a televisão
do Brasil, o
é ligada nos jogos
"uma zorra".
ambiente vira
Ouve o comentário de que
fala baixo, aparentando muita
calma, sorri.
Às vezes elevo a voz, em
certas ocasiões até grito. Mas
normalmente sou assim. E tem
vezes que falo mais baixo ainda,
ao pé do ouvido, como no coníêssionário.
Pai de três filhos (25, 23, 14
anos) um diplomata na sua profissão, o maitre do Antonios
fecha-se mais ainda quando a
pergunta e sobre a existência ou
não de bèbedos chatos:
O quê? Não há. Os que
havia já morreram.
Ry^yR-

arroz a grega e molho roquefortí, a CrS 770
Como ooçâo. pizzas com preços entre CrS
500 (mediai e CrS 700 (grande) Sobremesas
(pudim, tortas, mousse de chocolate e sorvetei entre CrS 150 e CrS 210. Tem serviço
de enfega a domicilio servindo o Jardim
Botânico. Gávea e Botafogo Tem quentmha
no local

MASSAS

• La Mama — Rua Tubira. 43 — Leo.cn Tel
274-7747 Aberto diariamenta aas 11h as
2h Música ampiente. Âr-condioonado no 31
andaf Aceita cheques, náo traba^a com
cartões bo crédito mas também aceita tickets Restaurante Cupom e Cneque Carda
po A especialidade da casa são as pizzas
portuguesa, a CrS 540'(mediai e CrS 760
laranae-. napolitana, mannara, caiabresa. e
marghenta. entre Outras, a CrS 540 'média) e
CrS 740 <urande; Talham a oa'iS'ense e

capeletti a caiabresa. a CrS 440 Sobremesas mousse oe chocolate, CrS 120 e tortas
a CrS 150 Tem estacionamento próprio

içada); bolinho de batata, a CrS 70. Tortas (de
queijo, chocolate crocante e strudel). em
media a CrS 800 (kg). Serve no balcão e tem
entrega a domicilio perto da loja.

REFEIÇÕES
LIGEIRAS

• Amassadinha — Av. Prado Jr., 330-lj. E
(Copacabana). Tel.: 275-9294. Aberto dianamente, das 10h ã 1h da manhã. Refeições
para viagem sào também servidas no balcão
e tem seis lugares sentados. Especialidades:
salpicâo. a CrS 700, tabule (salada árabe) CrS
450, salada russa, a CrS 500. Massas entre
CrS 350 e CrS 750; feiião-fradinho a CrS 450:
rosbife, a CrS 1 mil 200; carne assada, a CrS
l mil 200, vitela a CrS 2 mi! tcom creme de
3".che a atum) todos vendidos a quilo Uma
refeição fica entre C:S 200 e CrS 500. Aceita
oneques mas não aceita cartões de credito
tickets em breve Entrega a domicilio do
Leme ao Posto 4' ate a lh da manhã A
quentinha com o prato do dia custa CrS 280

• Sabra -- Rua do Catete, 274-A (esq. Dois
'
ae Dezembro; — Flamengo Tel 225-5535
Lanches e refeições para viagem. Aberto de
2' a sáb . das 8h ás 19h, aos domingos, ate
as 18h. Não aceita cheques, nem cartões de
c-ed-to Refeições maionese a CrS 600
(quilo), empadão de palmito a CrS 100
Ipedaçoi. empaüác de camarão, a CrS 130.
rosbife, a CrS 1 mil 500 (quiio). cozido a CrS
600 iquentmha!. lombinho assado, a CrS 1
mi! 600 (kg) Lanches pastas de ncota e de
gorgonzola. entre outras, de CrS 200 a CrS
280 ¦ ;cpc de 250g>. páo de cebo!<i a CrS J0

ETJfe z sui 247 9797
|i^F?nc*te24B-9797

ESPORTE
O .domingo
esportivo está
na edição
de segunda-feira

