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Salles assume
INAMPS com

_H

Tempo

RIO — Parcialmente nublado a nublado com
possíveis pancadas â.tarde. Temperatura em 11gelra elevação. Ventos
Norte a Nordeste fracos a
moderados, com rajadas.
Máxima de 32.4'em Bangu e minima de 13.6 em
Realengo. O Salvamar
informa, que o mar está
calmo com águas a 21
graus correndo de Leste
para Sul. Temperaturas
referentes às Ultimas 24
horas.
Temperatura e mapas na
página 12.
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Copacabana
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Crise
da Guiana com
Venezuela se agrava
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Festival revela poetas
e músicos (Pág. 12)

Nora Ney

quer indenização
(Pág. 12)

FMI alerta
industrializados
(Pág. 14)
(Pág. 14)
A edição de hoje é
composta de Noticiario (14 págs.), Esportes (8 págs.), Caderno
B (8 págs.) e Classificados (4 págs.)
PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro/
Minas Gerais
Diasúieis CrS 50.00
Cri 70.00
Domingos
São Paulo/Espirito Santo
Diasúieis Cr$ 60.00
CrS 70,00
Domingos
RS. SC, PR, MS, MT, BA, SE,
- At, PE,
Cr* VU.ULT
Diasúieis .
OS90.00
Domingos

DF, GO
CrS 70,00
CrS 80.00

Outros Estados
e Território*
Diasúieis CrS 100.00
Domingos CrS 1 20.00

ACHADOS E
PERDIDOS

510

EXTOAVIO DE DIPLOMA
Ricardo dorenusson franco,
bacharel em direito diplomado
pela Faculdade de Direito Cândido Mendes em dezembro
de 1972. comunica o extravio
de seu diploma.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

200

210

A APTIDÃO PS1COLÓGICA É FUNDAMENTAL A CANDIDATA: Como saber se
a babá é muito agressiva? A empregada domestiça, motorista,
cozinheira, etc, deve
ter boas referências,
prática profissional
comprovada e condições emocionais satisfatórias. Psicólogos do
GABINETE DE PSICOLOGIA realizam um
trabalho de alto nível,
seguro, eficiente e pioneiro na utilização do
método científico aplicado c' êxito à seleção
da empregada domestica. Inf: 255-8802,
257-9784 e 236-3340.
AG. AUXILIADORA DO
LAR — Ofareca empr»gadas caprichosas p/
todo serviços babas carínhosas cozinheiras gabarbadas acompanha»
tes pacientes motoristas atenciosos caseiros
etc. todos c/ refs sólidas
garantimos 6 meses em
contrato 236-7960 —
238-3721.
A BABÁ PI BEBÊ — Pago
40.000 p/ atender bebê
4 meses. Peco referenc.
Av. Copacabana 583 ap.
806.
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KS. (7) faz o segundo gol do Vasco, aproveitando a volta da bola, que batera na trave
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ARRUMADEIRA que
cozinhe. Tratar p/ tel.
236-3340.

A AHRUMADBRA/COPBRA
— P/casal. Pago 18 mil Aliabetizada. cl carteira e refs Av
Tei
Rui Barbosa 430-701
551-38f8
A AFWUMADBRA E COPEIRA
- Precisa-se Cl prática, ref. p/
casa de fino trato" Rua Camu:rano. 100 Bota'ogo Tel 286
1171 Tratar V feira apôs 1'

J^
Ã"ASSÍDUA DOMÉSTICA
d docum. cozmrie
Refebem cer- prát e desemoara
9) gerai Mi CrS25 000.00 Tr
286-9^16

Vasco vence e
é vice-líder
com Fluminense
Giovani — destaque da partida
— entrou no segundo tempo, no
lugar de Dudu, e o Vasco conseguiu
vencer o América por 2 a 1, no
Maracanã, mantendo a vice-liderança na Taça Guanabara, um ponto atrás do Flamengo. Roberto fez o
e Roprimeiro— gol, cobrando falta, direita
semiro
jogando na ponta
-z_T_z
õTêgündo do VasüccT-üisinho
fez o gol do América, de pênalti.
Em São Januário, o Fluminense, já pensando no jogo de domingo,
contra o Flamengo, venceu fácilmente a Portuguesa por 4 a 0, garantindo, também, a vice-liderança.
Em Campos, o Botafogo empatou
com o Americano por 1 a 1. Em
Moça Bonita, Bangu e Campo
Grande também empataram: 0 a 0.
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AG MINEIRA — Tem domestiças responsáveis
com referências idoneas, babás, cozinheiras, acompanhantes
chofer caseiros etc. Garantimos ficarem 6 meses em contrato. T. 25*59526 — 236 1891.
AJUDANTE DE COZINHA

A DOMESTICA — Preeso d
experiência, cozinha simoles,
-3 pessoas. Fokja semanal. 18
mil 268-2249
A EMPREGADA — Cozinhar.
lavar e arrumar O refs e
òocs. Paga-se bem. folga se"ara: Tel
287 0767 Dona
Soma
A

EMPREGADA — P todo
ierv boa coiinheita. o 'e's
does. paaa-se muno bem Tr
... 259-6631
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Pela 3a vez na semana, sempre pela
madrugada, desconhecidos apedrejaram a Sociedade Israelita Templo de
Sidon, na Rua Conde de Bonfim, 521,
na Tijuca, onde existem duas sinagogas. Só que. ontem, o vigia de um
prédio vizinho viu os agressores, anotou os números da placa do Volkswa— 4707 — e
gen bege que os trouxe
reconhecê-los.
que pode
garante
erprimeiro~apedrejamento
foi na
madrugada de segunda-feira passada;
o segundo no sábado — quando os
diretores da Sociedade deram queixa à
polícia, que nada fez, segundo eles. O
Khalili, judeu
diretor Moussa Salin"Não
posso afirlibanês, comentou:
mar que seja um atentado terrorista,,
mas com a freqüência que tem ocorrido já dá para desconfiar." (Página 7)
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Vento vira barcos
e quebra mastros

Uniáo Soviética ia única invictai
e Iugoslávia iatual campeã e medalha
de ouro nas Olimpíadas de Moscoui fazem hoje a melhor partida do Campeonato
Mundial de Basquete da Colômbia, que
deve decidir o titulo. Kiçahòvic. da Iugoslávia, ê o cestinha do mundial, com
108 pontos. Ele é considerado um dos
cinco maiores jogadores do mundo
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URSS e Iugoslávia
devem decidir título
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Benedito Porto, da equipe Power, venceu a 4a Corrida de São Conrado, com
facilidade. A norte-americana Kathy Mollitor — 3a colocada na Maratona AtlânticaBoavista JORNAL DO BRASIL — foi a
primeira entre as mulheres. Em Belo Horizonte. a Ia Rústica terminou em grande
confusão e os resultados foram anulados
João da Matta, contundido, não correu

Esportes
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O presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Joaquim Melo. vai
dizer até quarta-feira se os 50 mil dolares roubados de Carlos Cavalcanti (expresidente da entidade i no Aeroporto Internacional seriam, de fato. destinados
à organização do Grande Prêmio Brasil
de Fórmula-1 do ano que vem. No autodromo de Jacarepaguá. um acidente com
sete carros adiou a prova de Stock 5.000.
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CBA vai decidir
caso dos tlólares

1111111

Sinagoga no Rio
sofre 3o ataque
em uma semana
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Benedito vence
em São Conrado

Naufrágio, velas rasgadas, mastros quebrados. A primeira regata do Torneio Dijon
de Inverno, na raia da Escola Naval, terminou assim. Ventos de 25 nós (45 quilómetros por hora» provocaram todo o tumulto.
Dos 92 barcos da Classe Optimist que largaram. apenas 17 conseguiram completar,
pilotados por meninos de ate 15 anos.
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O médico Aloísio Salles assume, quarta-feira, a presidència do INAMPS com o plano de
reformulação do sistema previdenciário já aprovado para
ser posto imediatamente em
preparaprática. Esse plano foi
do pelo Conselho Consultivo
de Saúde PrevidenciánaCONASP,. sob sua orientacãoJ
A informação foi dada pelo Ministro Hélio Beltrão.
O Ministro, que esteve réu^
nido com Aloísio Salles durante mais de seis horas, noHospital dos Servidores do
Estado, elogiou o ex-presidente do INAMPS, Júlio
"PreDickstein e acrescentou:
tendemos implantar uma rede
ambulatorial por onde entrarão todos os que procurarem o
INAMPS". Niterói será a primeira cidade onde vai funcionár o novo sistema. (Página 4)
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João" (Pág. 11)
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"Uma redoma
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tem -domingo
samba e xadrez
(Pág. 5)
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Os três apedrejadores chegaram num Volkswagen bege chapa 4707

Israel bloqueia
porto e retarda
saída de Beirute
Um incidente interrompeu, por todo o
dia de ontem, a retirada dos guerrilheiros
de Israel
palestinos de Beirute. O Governo
mandou bloquear o porto, alegando que os
equipamento
palestinos estavam levando
pesado, incluindo 21 jipes. Por fim, o media-a
dor americano, Philip Habib, garantiu que
OLP náo ficará com os jipes, e, à noite, a
retirada pôde prosseguir.
Os primeiros guerrilheiros que deixaram Beirute no sábado já chegaram ao
Iraque e à Jordânia, onde foram recebidos
com elogios pelo Rei Hussein, que os expulsara em 1970. O correspondente William
Waack testemunhou, em Beirute, o choro
convulsivo dos guerrilheiros que partem e o
alivio da população libanesa, que já se atreve a passear nas mas da cidade. (Págs. 8 e 9X

Leitão decide
com PDS como
aprovar cédula

BNH fez 18 anos
sem festa de
seus mutuários

Delegado admite
motivo político
no caso Sevim

O Ministro Leitão de Abreu, do Gabinete Civil da Presidência da República, reúnese hoie. às lOh. com o presidente do PDS.
José Sarney, e os lideres do Partido na
Câmara e no Senado, para definir a estrateeleigia de aprovação do projeto de cédulada Lei
reformulação
A
Governo.
do
toral
Falcão — defendida pelo Ministro da Justidisça. Ibrahim Abi-Ackel — também será
cutida. revelou um parlamentar do Partido.
Durante o encontro. Leitão e os políticos do PDS vao examinar algumas emendas apresentadas pelo Deputado Jorge
Arbage. especialmente a que propõe a
reabertura dos prazos para registro dos
candidatos dos Partidos que não puderam
fazê-lo no prazo devido, como aconteceu
com o PT do Rio Grande do Sul. iPagina 3l

O Banco Nacional da Habitação completou. sábado. 18 anos. sem festa de seus
mutuários e dos empresários que captam ou
recebem os recursos do Sistema Financeiro
da Habitação, ciue financiou 3 milhões 816
mil moradias. Jacob Steinberg. presidente
do Sindicato da Industria da Construção do
Rio de Janeiro, acha que o banco não está
atendendo à classe média.
Pedro Nonato. 53. vendedor, há 12 anos
morador do Conjunto Habitacional Santa
Regina, em Guadalupe, e um dos que não
festejaram a maioridade do BNH. Depois
de 11 anos sem pagar reajustes nas piestações. Nonato refinanciou a divida com o
Unibanco. mas teme nao poder novamente
pagar. Seu vizinho. José dos Santos.
65. metalúrgico aposentado, teve melhor
sorte: quitou sua divida em 80. (Página 13)

O desaparecimento do soviético pode
ter implicações políticas, admitiu ontem
o delegado Verter Losso, acrescentando*
e Social da
que o Departamento Político das
investiPolicia Federal irá participar
depoivários
tomará
Losso
Hoje,
gações.
mentos e esperará a chegada da ficha
dentária de Sevim Gueraybekov.
Será ouvido o Cônsul da União Soviética no Rio, Anatoly Charapaniouk,
mas. segundo Losso. os depoimentos
mais importantes sào os das telefonistas
do Hotel Rio Copa. que confirmarão se
Sevim recebeu alguma ligação no apartamento. Policiais de Botafogo acham que,
se o corpo for mesmo do soviético, seus
assassinos usaram métodos do Esquadráo da Morte para despistar. (Página 5)

A UNIÃO ADVENTISTA — Oferece domestica respons. d refer.
idôneas babás praticas
acompanhantes, cozinheiras. chofer, caseiros etc. Garantimos ficarem 6 meses. Tel:
255-8948 255 3688

ALEMÃ 227-3098
AGENCIA SIMPATI- A—AG.
A mais tradicional of.
CA —240-2801. 240- sempre cozs., babas,
3401 e 253-0944. ofe- cops., arrs. Av. Coparece domésticas seie- cob . 1085/ 202.
cionadas, mensalistas A AGÊNCIA RIACHUELO
ou diaristas Deixe p. — Que há 48 anos serve
c. da SIMPÁTICA o s. o RJ, oferece cops..
problema doméstico. arms., t. serv. babás e
Rua Evaristo da Veiga. diar Ts. 231-3191/ 224
7485
35 & 1413

— O EMPREGADA — Pr»osa-!,e p EMPREGADA — PI todo serviBABÁ — C refs e does Bebe CASAL OE CASEIROS
referências R. ço. que cozinhe bem. . Refs.
1 ano Salário 20 mil folgas práttca e referências Ela co_i- 3 pessoas c*13-G.
15 mil. Rua General Mariantek
Leblon.T
Caros Góes.
^vcVv- iímjrr
qu nzena.s
iigá-syu
265-5082
38. Gávea
285-2621
— Preo sa se Sra EMPREGADA — Precsase.
BABA — 2b 35 a-os 'espen- CASEIRA
-dade s crança cu*dar alfabetizada, pagase muito OFERECE SE MOÇA — 19
sâve' e carinhosa o' gêmeas mera
anos. to'al confiança p. tom»r
bem. Rua Jequiíabà. Ca^ea
de 2 a^os. teferênc-as mínima peq 5't'O D'ox tere-úOQMS Tra- Tel
conta de crença. Estuda •
294-7366. Seg f aDôs
tar tel 276-5123 2" leira a •,4
1 a^o Tel. 205-9577
no<!e. Tr tel. 205-4187
hs
no.te
—
Precrsa-se
cre
CASEIRO
PI DIA— Prec*.
Todo
PASSADEIRA
serv^o
C re'e'ènc*s. EMPREGADA
s?a na Barra, edoes e refs CASEIRO — *a«ina
sa-se o. saca ptssa' e engoe serv ge- e cozinha^ 3 Dessoas durmi».
e^D-egcs recentes E*D< 13** respo^çâve',
c tels Gras3ú 22 mi». Folga ma* mu to bem Av Afàntica.
ra;s. casa NlovQ tefcxjn Tei
r-v e 5CV Qffíft ^ T* 7£>?
"í«?-7026
778. apt 1201 Tei. 295-1454,
15 15 d-as Te' 296 3'.60
t>.-'.". Dei? &>^*_°â /¦'' *e**<*
t
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Cochichos, mas
entre amigos

; i n:

Eliane Cantanhede.
/*? Para quem esperava uma demonstração
até o
?j§e poder como há dois anos, em que
à
compareceu
granja do
^Presidente Figueiredo
colaentão
e
amigo
o
cumprimentar
Ipê para
•Jborador, o churrasco em comemoração aos 71
' _nos do' General Golbery do Couto e Silva,
r'sÍbàdo, no sítio de sua propriedade em Luziaífia, foi decepcionante. Apesar de mais concor''fido
do que o do ano passado (quase 300
— o dobro de 1981), havia ali o mesmo
pessoas
.Tiümero de Ministros. Eram três: César Cais,
'tias Minas e Energia, compareceu ano passado
:
Ws este ano não. Hélio Beltrão, da Previdên,'cia Social, foi pela primeira vez, além de
-^Ibrahim Abi-Ackel, da Justiça, e de Délio
';'Járdim de Mattos, da Aeronáutica. O número
:!rrle
Valadão, de Goiás,
governadores caiu: Ary
-jnanteve à tradição e foi, mas Antônio Carlos
Magalhães, da Bahia, quebrou uma perna e
.jpandou pedir desculpas.
SJaJtòiMais do qUe um encontro político, portan-8&rb churrasco deste ano do Ministro Golbery
JqÜi^Üfíia festa entre amigos. Só uma presença
i nãQ se justificava, na opinião quase unânime:
: Lponildo Winter, da Central de Medicamen• iòs, que falava das proezas eleitorais do Sr Jair
do PDS ao Governo do Rio
\ $oârès, candidato
..•Grande do Sul e conhecido desafeto de Golbeamizade de Golbery e
jíry. Winter não priva da
cargo
pelo ex-Ministro da
indicado para o
jífoi
"-Previdência.
5'
dff
\. Havia muitos políticos, mas todos
incontáveis
:
até
t Goiás, desde o Governador
; candidatos a deputado estadual. O que menos
i se conversou foi política. Pará os queTrhagi• nam as festas dos poderosos como grandes
e con. acontecimentos regados de sofisticação
sencontinua
o
churrasco
: chavos cochichados,
'.
de
comemoração
uma
Era
do uma decepção.
informal,
outra
como
qualquer,
; aniversário
i com muita descontração. Não fosse a casa de
! Golbery, não fossem alguns convivas ilustres, o
de um seu Francisco
; encontro pareceria a festa
; qualquer.
"
5_.~ Não deixa de ser, contudo, uma experiênconvivência
r~cià rriuito particular a de privar da
trocando
piadas em
; de ministros e reitores
! mangas de camisa. Mesmo as brincadeiras mais
meros mortais são
; picantes, e próprias dos
i permitidas e em certos momentos dão o tom da
--festa. Golbery não participou delas mas, à sua
- volta, grupinhos de "altas fontes" que desfilam
em gargalhadas malpelos jornais perdiam-se
i dosas e soltas.
No meio da festa e mais uma vez repetin.J|t.
•|^o
experiências de qualquer cidadão contriImposto de Renda,
ilíbuinte do INPS e do
oportunidade que
muita
com
lembrou
alguém
um flash, ali, não refletiria um momento
o negativo do
político. Surgiria, ao contrário, acabada do
e
foto
uma
pronta
que seria
de São Paulo,
gabinete do Banco Cidade
Outra
Golbery.
de
Verdadeiro quartel-geral
— o sítio da
cenário
mesmo
no
seria
foto real
em Luziânia — mas em noites calmas
amizade,
'dos
dias úteis ou nas tardes comuns de fim de
semana, quando, aí sim, despido de capa de
aniversariante. Golbery se expõe a olho nu
como o conspirador que sempre foi e morrerá
sendo. Aliás, perdão, conspirador é um termo
abominado — ou obsoleto — entre os amigos
.mais1:fiéis de Golbery. Para eles, hoje ele é
'srtjculador.

JORNAL DO BRASIL.

POL.J.TÍCA E GOVERNO

PT usa cordel contra
Maluf para atrair o
voto dos nordestinos Lins

Letícia
de
Natal - Um folheto de cordel — A Pelejao PT
formas
que
das
é
uma
Lula com Maluf
utilizará, a partir de amanhã, para atrair osemquase
sao
3 milhões de nordestinos que residem o Lula,
Paulo, a votarem em Luís Inácio da Silva,
para a sucessão paulista. Os assuntos abordados,
do excom ironia, vão da greve do ABC ao piano
Governador Paulo Maluf, ou a criação da PauiiPG
_• autor do üvreto é Crispiniano Neto, agrônomo professor, e vivendo atualmente como violeiperseguiro Ele tinha ouatro empregos,- mas por todos
eles
ções políticas - segundo diz perdeu
auando anunciou a sua candidatura a Assembléia
Legislativa, pelo Partido dos Trabalhadores:
"Agora, ganho só do cordel e de minha viola. O
realifolheto do poeta popular foi lido no comício
zado no bairro de Alecrim, pelo PT, em NataLüm
dos coordenadores do Partido, Francisco Weffort,
para
ouviu leu, gostou, e resolveu levar o trabalho
São Paulo, onde serào impressos e distribuídos
milhares de exemplares.
— A
Escrito em Mossoró — onde mora o autor e 354
—
estrofes
40
tem
Peleja de Lula com Maluf
"Agora quero
versos - e começa em sextilhas:
atençáo/pra ver Lula e Maluf/como dois debatedodos
res/um defendendo os oprimidos/outro a favor
cândidaDepois de apresentar os dois
opressores".
— o cordel
tos— "um "Conforme
pobre e outro burguês"
todos conhecem/o Lula e
acrescenta:
um
um operário/líder honesto e valente/o Maluf, e sae
corrupto/desonesto
empresário/politiqueiro
lafrário"
Depois da apresentação, Ciprimano explica
aue a peleja se deu no video da Bandeirantes:
"Lula como nordestino/poeta pernambucano/cheeou de viola em punho/prá pelejar sem enganoMaluf muito elitista/se apresentou com piano .

¦^_2-_e houve sussurros durante o churrasco,
"réferiam-se
à decisão pessoal e intransferível
de comparecer a uma homenagem a quem
deixou o Governo, há quase um ano, por
discordâncias públicas e notórias quando à
1 condução de assuntos bombásticos da época.
Não faltaram, nesse capítulo, elogios à indefirme cm sua
pendência de Hélio Beltrão,
ou aquele
este
a
determinação de não se aliar
inquestionavelmende
grupo do poder, apesar
Presite identificado como fiel colaborador do
dispenforam
elogios
Esses
dente-Figueiredo.
sadòs. aliás, em relação a Délio Jardim de
Mattos e Ibrahim Abi-Ackel. Não só por
serem reincidentes — compareceram ao chur— como, no caso do
rasco do ano passado
Ministro da Justiça, por dever o cargo ao
homenageado.
Estranhou-se na festa, tanto quanto a
de Paulo Mapresença de Winter, a ausência
luf. O mesmo Maluf que telefona semanalmendeixa
te para Golbery e que, em Brasília, não
o
abraçar
em
foi
não
pessoa
de procurá-lo,
tamamigo pelo aniversário. Estranhou-se.
deixa o
bém. a falta do Rubõo, o General que
Militar,
Gabinete
o
assume
e
MEC sob glórias
onde poderá emprestar sua palavra, na reunião
o exdas 9 do Palácio do Planalto, para
é um
Presidente Geisel. E Geisel-Golbery
Santissia
binômio tão inquestionável quanto
ma Trindade para o Papa.
do
Cadê o Freyre?, ouviu-se no meio
malmaminha
de
churrasco, entre garfadas
de cerveja
e
passada, carneiro e lingüiça goles
chefe
Freyre.
ou vinho. De fato. José Carlos
de
indicações
de
do DASP, c uma das centenas
órgãos
em
relevantes
Golbery para funções
não foi visto, no sábado, no sitio
públicos. Mas "Com
certeza, telefonaram ande Luziânia.
tes", abrandavam os amigos.
o
Tudo isto. certamente, não entristeceu
e
bem-humorado
velho General. Ele estava
chegados
mais
amigos
a
falante e até anunciou
das eleições.
que só fala à imprensa depois Trata-se do
cristal.
de
bola
sua
é
Esta
grande
mesmo enigmático articulador de sempre, que
fovn ri ______
até se dá au Iu-m. ilc ter uma —
afinal — um
direito
tem
a
vela e tudo que
aniversariante.
suc.r.ol de Bros.!.- do
Eliar-t Ca-tanhed* e repórter do
BRASIL.
DO
JORNAL

TRE julga recurso do
Partido, hoje, no Sul
Porto Alegre — O Tribunal Regional Eleitoral
nülgalíòle a tarde o-recurso apresentado pelodo
Partido dos Trabalhadores contra a decisão
Oscar
presidente do Tribunal, Desembargador
Gomes Nunes, que não aceitou a documentaçãoo
porque
para o registro da chapa de candidatos
do TRE com
pedido foi encaminhado à secretaria
dez minutos de atraso.
Oscar Gomes Nunes, arlrO desembargador
"seria uma infâmia admitir que
mou ontem que
estaria ocorrendo uma barganha política entre PT
, ao
e PDS em troca da aceitação do recurso meios
nos
circulam
versões
que
comentar tais
130
As especulações surgiram porque o candidato
seria o
do PDS ao Governo do Estado, Jair Soares,
concora
venha
não
PT
o
caso
mais prejudicado
rer. Simpatizantes e até mesmo vanos militantes
do PT admitem apoiar Pedro Simon, candidato do
de
PMDB e até agora atrás de Jair nas pesquisascom
opinião, nas eleições. O PT poderá contar em
pouco mais de 200 mil votos se concorrer
novembro. A expectativa dos petistas entretanto,
não é otimista em relação à sentença.

DEL REY.
O LUXO DA UNIÃO.
Sem entrada, sem avalistas, sem juros, e
em até 50 meses pra pagar, e você conquista
o carro mais luxuoso do Brasil. Na cor e modelo que você escolher.
Del Bey no Consórcio União não é nenhumluxo.

(St)
CONSÓRCIO UNIÃO
Rua Buenos Aires, 111- Tel.: 221-5757
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PMDB reúne
candidatos
em Natal

Natal — Os candidatos
do PMDB ao Governo dos
Estados nordestinos.. reú__
nem-se amanhã em Natal
dopara elaborar um uma
cumento definindo
política de ação comum
para a região e comprometendo-se a continuarem no
Partido após as eleições de
novembro, mesmo que sejam criadas novas agremiaçôes partidárias.
Organizado pela assessoria do candidato ao Governo do Rio Grande do
Norte, Aluizio Alves, o encontro contará com a presença dos candidatos majoritários de Pernambuco
(Marcos Freire): Bahia
(Roberto Santos); Paraíba
(Antônio Marins); Alagoas
(José Costa), Sergipe (Gilvan Rocha); Ceará (Mauro
Benevides) e Piauí (Roberto Silva). O documento dos
oposicionistas nordestinos
será lançado amanhã mesmo, às 20h, num comício
no bairro do Alecrim, o
mais populoso da Capital.
Uma análise da situação
política e sócio-econômicao
do Nordeste, junto com
compromisso de, uma vez
eleitos, apresentarem reivindicações em favor da
região — esta será a sintese do trabalho que os candidatos a Governador preparam, e que servirá como
subsidio para a reunião nacional a ser realizada nos
dias 30,31 de agosto e Io de
setembro, em Brasília. Esta é a primeira vez que os
candidatos do PMDB se
reúnem a nível regional.
Suas posições comuns
também estão sendo
aguardadas pelos outros
membros do Partido.
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QUARTA

DIA 25

MOREIRA FRANCO

PDS

QUINTA

DIA 26

LEONEL BRIZOLA
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um operário
(C) conversam com

Dário de Paula
os opera—
cumprimentar
Ao
Volta Redonda
rios da Usina de Volta Redonda, sábado à noite, o
candidatoa-govemador-pelo-P-pS-lluminenseMa,._
reira Franco, repetiu o gesto dos Presidentes Joãoa
Goulart e Juscelino Kubitschek, comparecendoNaentrada principal da Companhia Siderúrgica
cional. para conversar, ouvir sugestões e reivindicações e expor suas metas de Governo. fim de
Com uma extensa programação de
semana, Moreira Franco visitou cidades e distritos
Partido Sul Fluminense, inaugurando comitês doMansa,
do e participando de comícios em Barra termina
Barra do Piraí e Piraí. A programação e Paulo
hoje, com visitas a Paraíba do Sul, Mendes do Esde Frontin, completando o giro pelo Sul
tado.

SANDRA CAVALCANTI PTB

DIA 24

I

_B
H

de

H
S

K4^^^H
'';i/-'-;--:/;-:*^^____________l

Volta Redonda 1

Moreira ouve operários
na usina de Volta Redonda

POR SORTEIO, FOI ESTABELECIDO O ESQUEMA DE EXPLANAÇÕES INDIVIDUAIS
DIÁRIAS, DE! 23 À 27 DE AGOSTO, DOS
CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO
DO RIO QUE, ATRAVÉS DO PROGRAMA
O POVO NA TV, TERÃO A OPORTUNIDADE DE EXPOR OS SEUS PLANOS DE
GOVERNO, EM IGUALDADE DE CONDICOES, NO MESMO ESPAÇO DE TEMPO,
lÔU SEJA, DAS 15 ÀS 16 HORAS.
O SORTEIO FOI REALIZADO EM PRESENCA DOS ASSESSORES DOS CÂNDIDATOS E DA DIREÇÃO E PRODUÇÃO DO
PROGRAMA, FICANDO ASSIM DISTRIBUIDOS OS DIAS:
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Figueiredo apoia
ex-Prefeito

_.

Brasília — Os brasileiros
estào hoje mais protegidos ,
da carestia do que esta- <
vam há três anos. Pelo me- '
nos é o que acha o Presidente João Figueiredo, >
que fez esta afirmação no :
programa O povo e o Presidente, ontem à noite, na •
TV Globo. As razões da ¦
melhoria de condições, segundo o Presidente, sào a '
atual política salarial e as ='
Operários
ultimas e bem-sucedidas
safras agrícolas.
Ao lado do prefeito pro-tempore. Benevenuto
Deputado
a
O Presidente voltou a o
candidato
do
e
Netto,
dos Santos
Moreira
Gonçalves,
Nelson
criticar a Oposiçào e aponestadual o ex-Prefeito
tou o ex-Prefeito Welling- .
Franco cumprimentou os operários da Companhia
a chaSiderúrgica Nacional, na entrada principal,
ton Moreira Franco como
"um exemplo de homem
mada passagem superior, falando comas o 8h,pessoal
uma
do zero hora, turno de meia-noite o funcionadinâmico, sério e eficiente,
tradição da empresa, que confirma
como milhares de jovens
de
linhas
produção
suas
de
mento permanente
cariocas e fluminenses".
Simplesmente
"Se a.,
— Nào houve nada de especial.
Figueiredo indagou:
campa
repetimos o comportamento de nossas
elei(a
Oposição ganhar
connhas anteriores, em que mantivemos estreitoinicio
de
custo
o
baixar
vai
Franco.no
—
Moreira
çáo)
disse
tato com o povo
dólaconseguir
Vai
entusiasmado
vida?
da madrugada de ontem, quando,
deixava a
res para pagar o que précicom a receptividade à. sua presença, Redonda.
.
samos importar? Vai dar
entrada principal da Usina de Volta Siderúrgica
Fazer zero hora, na Companhia
emprego para todos? Onde
acresNacional, embora signifique um substancial de
estão os programas, os pia-'
ser
cimo salarial para os operários, não deixa
nos e os projetos para isso?
um exemplo de dedicação ao trabalho. Longe dao
Vocês, eleitores, conhecem'
ontem,
familia inclusive no fim de semana, como
esses planos? Eu não".
trabalhador dedica-se à produção do aço, motivaEm sua critica à Oposido pela recompensa da folga de 80, que representa
o Presidente chegou a- v
três
ção,
cada
a
remunerado,
três dias e 8h de descanso
afirmar
que ela discordou
de trabalho.
semanas
"Um gesto de reconhecimento e incentivo a
(
da anistia:
Vocês se lembram j
Assim
dedicação do operário da Volta Redonda."
da
que a Oposiçào foi contra a.
Moreira Franco definiu sua presença à porta
anistia?
Usina Presidente Vargas. Não se tratava apenas
O Presidente fez essas
de cumprir mais uma etapa de sua primeira visita
a
campanha
ao responder i
ao Sul fluminense, desde que iniciou
observações
oportunido carioca i
a
uma
para o Governo do Estado, mas de uma
pergunta
Moraes —
dade de manter contatos diretos com gente do
Antônio
Marco
"Como o Senhor explica"
povo e tomar conhecimento de suas danecessidades.
Usina, por
Desde que chegou à entrada
que muitos apoiem a sua
volta das 23h30min, Moreira Franco sentiu diverNo
gestão e, ao mesmo tempo,
operanos.
dos
reação,
parte
de
por
sos tipos
apoiem a Oposição em terapertavam
eles
sorridentes,
e
princípio, solícitos
"pode contar comigo , ou
mos eleitorais?"
sua mão e afirmavam:
Nelson
Isso é uma coisa que
simplesmente se dirigiam ao ex-prefeitovereador,
•
Gonçalves ou a algum dos candidatos a
não explico — respondeu
cima.
estendido
para
a
o
com
poelgar
apoiam
indicando,
Figueiredo. Se
Depois,
que o apoio à candidatura está garantido. ímpossiminha gestão é porque reera
praticamente
já quase à meia-noite,
conhecem o que fiz. E concorrenvel falar com os que chegavam. A maioria,
fiam em mim.
se
só
do ignorava a presença do candidato e
E aconselhou o eleitor a
dentro
de
cartão
o
ponto
marcar
em
preocupava
bem os seus canescolher
minuto.
um
é
de
tolerância
a
do horário. Na CSN,
o
didatos:
terá
disso
perdido
Quem marcar o cartão depois
— Vamos pensar melhor ,
dia de trabalho.
cumpriram
dos
a
saída
que
começou
em
quem vamos confiar o
Quando
contatos foram
futuro. Precisamos
nosso
jornada entre 4h e meia-noite, osà vontade,
Moreimais fáceis e prolongados. Mais
homens
que se destaca-.
de
ra Franco dialogava com os operários que deixapú- u
administração
na
ram
E
vam o serviço. Surpresos, alguns indagavam.
blica e na empresa, noJ
mesmo aquele da televisão?"
campo e na indústria.
Interessante foi a competição travada entre
O Presidente também
estadeputado
a
cabos eleitorais dos candidatos
fez severas criticas a disdual Nelson Gonçalves e José Nader. O primeiro,
Mansa.
torções que o Governo dede Volta Redonda, e o segundo, de Barra
tetou no crédito rural: coo-.
_ Vote por Volta Redonda: Nelson Gonçalves
com Moreira Franco - dizia, inflamado, um deles,
perativas rurais que aceitaram grandes produtores
enquanto o outro, em contrapartida, —gritava: Jose
Nader 12 anos ai dentro, na batalha insinuando
como cooperados, finanCSN.
que o candidato trabalhou 12 anos na
ciando-lhes insumos a juNa verdade, Nelson Gonçalves é medico doe
ros reduzidos. Disse FiHospital da Companhia Siderúrgica Nacional
gueiredo que o Governo já
o
integrar
a
José Nader. há pouco tempo, passou
tomou providências para
exConselho Fiscal da empresa. O primeiro,
ilegal,
coibir essa prática "nociva
opeaos
conhecido
bastante
e
cidade,
da
prefeito
considerou
ele
tem
que
grande
segundo,
do
que
contrário
rarios ao
chegou a
aos interesses do país".
prestigio em Barra Mansa. A competição
— Algumas cooperatiincomodar a comitiva.
se prestaram a expevas
Visita
reprováveis, aceidiente
No fim de semana, o candidato do PDS esteve
em seu quadro sotando
por
em Barra Mansa, onde obteve festiva recepção
ciai grandes produtores — >
AmeNader,
Feres
a
prefeito
candidatos
dos
parte
disse — com o único fim de
de
rico Lacerda e Joào de Barros. e participou
fugir a limitações impostas
da cidade,
comício na Rua Rio Branco, no Centro Cerca
a
de
pelo Governo.
um
de
publico.
grande
com a presença
camda
O Presidente, responcoordenadores
os
mil pessoas, segundo
dendo a outra pergunta,
n __ ti __ í_
disse que os preços dos gèAlém de inaugurar um comitê do Partido, foiemà
neros de primeira necessiVolta Redonda, visitou o Centro Comercial e
dade estào subindo abaixo
feira conversar com as donas-de-casa, dirigindo-se,
pohtidepois a Barra do Pirai. para contatos com
da inflação, e opinou, a resPeçanha.
cos locais e um comício na Praça Nilo esteve
peito dos produtos essenem
Ontem de manha, Moreira Franco
ciais:
Pinheiral.
Pirai e depois nos distritos de Arrozal eJuparana
— Acho que em todos
e
Dorãndia.
seguindo logo depois, para
A
esses
Valença.
em
produtos pode ser
comício
fez
Rio das Flores. A noite,
Estado,
feito um esforço maior dos
programação do candidato, no Sul doa Paraíba
agricultores e dos industermina hoje. com visitas, pela manhã, Mendes e
noite,
e.
a
Vassouras,
triais para aumentar a protarde.
do Sul. a
dutividade e, com isso. sePaulo de Frontin.
gurar o preço ao consumi"Lição de Prpconcvilo'
dor. sem deixar de remu-,
Leia editorial
nerar a sua atividade;
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STF procura Anísio

Brasília — O Supremo Tribunal Federal mtimou o Deputado .^iusio de Souza (PDS-GO)
14h,
pára depor, hoje, àsmotorio processo que o
rista de ônibus João
Alexandrino dos Santos está movendo contra ele por tentativa de
homicídio. No entanto,
oficiais de justiça do
STF ainda não conseguiram encontrá-lo para entregar a ultimação,
apesar da procura terse iniciado há três semanas.
Em 30 de junho de
1981, -Anísio de Souza
envolveu-se num acidente de trânsito, próximo à Rodoviária de
Brasília: seu carro chocou-se contra um ònibus. Inconformado, deu
três tiros de revólver no
motorista do ônibus, ferindo-o. João Alexandrino dos Santos, então, resolveu processalo_
„
Se Anísio de Souza
nâo comparecer hoje,
espontaneamente, para
depor, o STF continuará a procurã-lo. Os oficiais de justiça esperam
enobntrá-lo esta semana, no Congresso Nacional. pois a liderança do
PDS convocou todos os
seus parlamentares pa-.
ra aprovar, quarta-feira,
a cédula do Governo
para as eleições de 15 de
novembro.

PT faz
festa para
seu líder

horas de
Brasília — Está marcado para asdo10 Gabinete
Ministro-Chefe
hoie o encontro do
de
r?v_í da ore<..<.ència da Repúbüca, Leitão José
Senador
PDS,
do
o"presidente
com
Abreu
no Senado, Nilo
Samey e os líderes do GovernoMardini.
Além da
Hugo
Câmara,
CoS e na
dp
aprovação
estratégia
para
montagem de uma
eleitoral,
brSfdo Governo que institui a cédula
do Partido, esta
seSo^revelou um parlamentar
as reformulaoautada uma discussão inicial sobreFalcão
- que
Lei
na
introduzidas
S_f a serem
de
meios
aos
Partidos
dos
acesso
regulamenta o
C0ZnISâo
- da qual participará também o
Arbage (PDSdo
projeto, Deputado Jorge
relator
no parecer do
finais
retoques
os
dados
PA)—serão
às^lSh na
mesmo
hoje
votado
relator que será
Esses
comissão mista que examina a matéria
PDS —
retoaues — segundo um dirigente do
de algumas
incluem a decisão sobre apresentação
A mais
Arbage
Jorge
Deputado
emendas pelo
dos
reabertura
a
é
a
propõe
delas
que
importante
Pardaqueles
tos
da
cand
dos
pTzos para registro
devido.
tidos que não puderam fazè-lo no prazo

"Lei Falcão"
Segundo o dirigente pedessista, com refereminicial,
cia à Lei Falcão haverá uma discussão
desde
ouando todos opinarão sobre o tema,e tendo,
de
certo
que
liquido
fato
do
entào a consciência
legislação
as alterações que serão introduzidas na
Esse
terão íouca monta, nada será substantivo
da tarde no
assunto voltará a ser tratado na parteAbreu
com o
despacho do Ministro Leitão de
15h de
as
Abi-Ackel,
Ibrahim
Estro da Justiça,
h°JeÀinda
a
de acordo com o lider do Governo
«<__ratéiHa a ser montada pela cúpula do PDS e o

Sào Paulo - Flávia
Schilling. a brasileira que
ficou oito anos presa no
Uruguai, caiu no rock e
dançou até as primeiras
horas da manhã de ontem,
na Noite do Bataclã, uma
festa do PT, promovida para arrecadar fundos para a
campanha de reeleição do
líder do Partido na Assembléia Legislativa. Deputado Marco Aurélio Ribeiro.
No portão de entrada do
local da festa, Maria Machadáo — uma grande boneca. caracterizada como
a dona do bordel criado
por Jorge Amado em Gabriela. Cravo e Canela —
sentada num sofá, recepcionava os convidados. As
atrizes Maria Izabel de Lisandra, Lélia Abramo
(candidata a suplente de
senador) e Bete Mendes
(candidata a deputada federal) eram outras personalidades conhecidas entre as 600 pessoas presentes à festa, realizada em
uma casa da Vila Madalena. bairro boêmio de São
Paulo.

O candidato do PMDB à sucessão do
Governador Chagas Freitas. Deputado
Miro Teixeira, anunciou ontem, em Duvai
que de Caxias, que, se for eleito, do
consultar a Ordem dos Advogados
Brasil (OAB) e a Associação Brasileira
de Imprensa (ABI), além de outras entidades da sociedade civil, sobre o procesrealiso de eleição direta que pretendeRio
de
zar para escolher os prefeitos do
Janeiro e dos municípios considerados
áreas de segurança nacional do Estado
_ Caxias, Angra dos Reis e Volta Re-

No dia em que a candidata do PTB,
ex-Deputada Sandra Cavalcanti, interrompeu sua estada na Baixada Fluminense para descansar no Rio, Miro a
criticou porque ela havia declarado,
que tal eleição diretambém em Caxias,
"É exatamente
isto que
ta é impossível:
distingue a candidata do PTB dos quadros de Oposição, pois ela nào é Oposido
çáo Enquanto ela aceita as normas
sistema, o PMDB prefere atender à reivindicaçáo destas comunidades". Exos noplicou, porém, que vai submeter
República,
da
Presidente
ao
eleitos
mes
como determina a Constituição Federal, para os casos das áreas de segurança nacional.
Miro estava acompanhado de seu
companheiro de chapa, Deputado Jorge
Gama, e, pela primeira vez em sua campanha, dos três candidatos a senador:
ex-Senador Mário Martins, exDeputado Paulo Albçrto —Monteiro de
Barros — Artur da Távola e o ex-viceMagagovernador Rafael de Almeida

para a
aprovação antes do dia 31 dataa marcada
se
antecipação
caso,
Neste
vbtacão do projeto.
o Partido goverdaria diantedeum acordo entre
se dana
insta e os de Oposição e a aprovação
lideranças.
das
votos
dos
através

Abi-Ackel defende a
mudança da Lei Falcão
Belo Horizonte — Embora não tenha ainda
uma fórmula capaz de obter o apoioo Ministro
Abi"indispensável à sua aprovação , ^lamentar,
idéia de
a
com
continua
ontem
que
revelou
Ackel
•'nronor alguma coisa" para substituir a chamada
"possa ter melhores
Lei FalcàcTpara que o eleitor
e dos programas
idéias
condições de aferição das
-_„k..
dos candidatos". campanha
publi— Tivemos, até agora, uma
caráter complecitaria que tem, para mim, um
proce*
mentar. A campanha política, essa simmasse de
cuja
sa às vezes de maneira submersa, a derrota dos
competência se extrai a vitória ou
candidatos — esclareceu o Ministro
na Lei Falcão, AbiSobre as modificações
"Nós
julgamos que o atual critério
Ackel afirmou:
de currículos
de exiS de retratòs e de extratos
o eleitor possa ter
que
para
modificado,
JSS
e dos
melhores condições de aferição dasnaoidéias
temos ainO
que
candidatos.
dos
programas
lemicae
da porque tem sido objeto de mu ta po
uma fórrnula capaz de obter o apoio parlamentar
indispensável à sua aprovação^.. _

lhàes.

Belo Horizonte - O candidato a Governador
a onennelo PDS Eliseu Resende, decidiu trocar de nove
conselhos
pelos
taçào dos publicitários
que a partir de
experientes políticos mineiros,
do excampanha
da
Igora serão os orientadoresAo dar ontem aintor-.
Estro dos Transportes. da campanha de Elimacão o novo coordenadorreconheceu que "houve
Su Eugênio Klein Dutra, com
publicidade e obcerto excesso" nos gastos
disso;
gosta de comediseívou^Siro não gosta
menA°composiçào
do conselho político incumbido
de Eliseu revela a preocupaimagem
a
de mudar
correntes
que formam o PDS
as
8o de contentar
- ex:DePut.a _°*
de Minas Há quatro udenistas
Castro e
OuUherme Machado, José Monteiro de

FLÁVIA REAPARECE
Festas nos sábados e domingos. algumas —reunindo
até 2 mil pessoas como a
realizada no fim de semana anterior, no Jardim Europa. na casa do Deputado
estadual Eduardo Matarazzo Suplicy, agora candi—
dato a deputado federal
tèm contribuído para que
o PT arrecade fundos para
a campanha eleitoral dos
seus candidatos.
A festa para a campanha
de Marco Aurélio começou
as 21h de sábado e terminou ontem com o nascer
do sol. O ingresso foi vendido a CrS 500. e num bar à
bpira da piscina da manarSão — ceaiúa por um —
quiteto filiado ao PT
sanduíches e cervejas
eram vendidos a CrS loO.
refrigerantes a CrS 100, doses de uísque nacional a
CrS 200, de importado a
CrS 600, e de vodka a CrS
200.
Na pista de dança, com
iluminação estroboscópica
_ idêntica as usadas em
boates e discotecas —, misturada a estudantes, poli______t____s_de_outros Partidos e
outros convidados. Flávia
Schilling dançou rock. O
discotecário brincava dizenrio que poderia ate tocar a internacional Sócialiste

PR, ex-Deputado João Belo.

Novo discurso

o _ conselheiros decidiram que o ex-Ministro
discurso de sua
Elisíu Resende terá que mudar o

__„__.„
cações dos 722 municípios mineiros.
aconteO nrimeiro teste da nova orientação
Com a aprovaceunaS de sábado, em Itajubâ.

"ele terá que ser
sarando um dos conselheiros,
povo. aos políticos e à imprensa.
SSKrtoao
maTaSm
de
serâ montado um novo roteiro
Estado
do
regiões
as
viaeens oara que todas
restantes de campas3amcobPertas nestes 84 dias
com
que nenhuma das
fazer
é
objetivo
O
nha
presença
longo
pertodo^a
um
áleas fique por
ex vice
de Eliseu ou do canaiaato ao Senado,
^rmhiiriGovernador João Marques.
em publiciHá nreocupaçào quanto aos gastos
em
concentrou
dade eSSda que o PDS
carPMDB.espalhoulOS
o
SS HoSte. porque
Estado, u
tazes de seus candidatos em todo o o Governador
Chaves,
VIMPresidente Aureliano
Ibrahim AbiFrancelino Pereira, e os Ministros.Indústria
e CoPenna
Camilo
e
.Justiça,
Acke'
Pardo
comícios
dos
mercio) deverão participar
Üd0Ò
decidiu
conselho político de Eliseu Resende
da
também montar um esquema de sustentação
Legislativa e
Assembléia
na
PDS
do
campanha
da campanha dos cabidapromover a integração
dos candidatos a cargos
a
com
tos majoritários
êxito estadual quanto
em
tanto
proporcionais,
mUIECm
Uajubá. num comício que entrou pela
madrugada fria do Sul de Minas, o Vice-Presidente
Aurehano Chaves, na sua primeira participação
prometeu sábado a
n^campanha do PDS mineiro, apoio"
aos cândidanoite Srito e indiscutível Eliseu Resende, e
a
governador,
Partido
do
los

abrir c, «macia
rS_SSS^«lS^
de improviso, a ação

condenou em um discurso
compare o
das Sosiçoes. Pediu ao povo quecapacidade de
demonstraram
ja
dos
que
dfscuío
palavras vaSffio com aqueles que lançam
atirar
pedras
sabem
so
JK aqueles que
as vidraças"
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Porto Alegre — Encerrado ontem o prazo epara
vereavice
a
Partidos lançarem candidatos prefeito,
mas
dores nos municípios onde estão organizados
consePDS
o
apenas
que não realizaram convenções,
todos os 244 municípios
^iu lançar candidatos em
~
gaúchos.
-„_•-;
ainda .naoioi
Num levantamento preliminar e que
que. o
demonstrado
ficou
Partidos,
concluído pelos
Rio
no
organizado
melhor
Partido
PMDB é o segundo
apeem
candidatos
ter
de
Grande do Sul, deixando
.
nas seis municípios, segundo o secretário-geral ..do
•:
Partido, Busa Neto.
Estado,
no
difícil
mais
ção
PDT
pois, além de estar ameaO PDT até a noite de on- çado de não disputar .as
tem ainda estava finalizan- eleições de novembro pordo seu quadro no interior, que chegou atrasado no
mas o diretório regional TRE com os pedidos de
acredita que em pelo me- registro, tem candidatos
nos 220 municípios terão lançados em apenas ..58
candidatos, deixando por- municípios. O diretório Tetanto de concorrer em 24. gional indicou candidatos
O PT é que está na situa- em mais 10.

Em Caxias, onde chegou às 9h30min.
a caravana do PMDB fez comíciosrelâmpago, percorreu a feira municipal,
visitou o Orfanato Sào Bento e inaugurou um comitê eleitoral do Partido, em
Jardim Primavera. No início da tarde, a
caravana encontrou-se com o Deputadoe
Jorge Leite e seguiu para Realengo
Madureira, para assistir à inauguração
do sistema de luz de mercúrio em três
ruas e o asfaltamento de sete.
A visita começou com um comíciorelâmpago para cerca de 500 pessoas, na
Praça Roberto Silveira, de fronte à Prefeitura municipal. Depois, a caravana
caminhou pela feira. A baiana Maria da
Conceição França ofereceu a Miro um
prato de acarajé. Ele aceitoude e, instangiló abetes depois, bebeu um copo
No
lha servido por Marcílio dos Santos. dispopulares,
cumprimentou
trajeto,
tribuiu autógrafos e beijou mulheres e
crianças — uma rotina em suas viagens
pelo interior. Sao£
Bento, e
Miro visitou o Orfanato
lolideranças
as
com
almoçou
depois
cais do PMDB. Inaugurou em seguida
um comitê eleitoral do Partido e seguiu
onpara Saracuruna, distrito de Caxias
fez
um
Lá,
anteontem.
esteve
Sandra
de
50
comício-relàmpago para cerca dePara
pessoas, na Praça Saracuruna.
Joconstrangimento dos pemedebistas,
sé Francisco da Silva, 45 anos, bêbado,
cambaleava com uma garrafa de cachae gritava, enquanto Miro
ça na mão "Eu
sou Brizola e nâo tenho
discursava:
medo nâo. Sou brizolista sim, porque
ele é o homem do povo. A gente ta
morrendo de fome, fome!"

IMPORTANTE
0 Disco avisa.
Não pague mais caro,
veja diariamente
as nossas promoções.

Candidatos saem da nastelevisão
ruas e abraçando família¦______¦_ n nVironanHl

__

Os candidatos do PDS e do PMDBex-a
governador do Rio de Janeiro,
Prefeito Wellington Moreira Franco e
Deputado Miro Teixeira, aproveitaram
o intervalo entre a decisão do Tnbunal
Superior Eleitoral e a açào do Departamento Nacional de Telecomunicações
(Dentei) coibindo a propaganda eleitoral para exibir seus últimos spots na
televisão, no último fim de semana.sua
O PMDB fluminense retomou
campanha publicitária porque soube
comunicar
que apenas hoje o Dentei vai
oficialmente às emissoras de televisão a
suspensão da propaganda política pela
televisão, cumprindo recomendação do
TSE neste sentido.
Enquanto o spot do PDS mostrava
Moreira Franco caminhando pela Praia
do Diabo (Arpoador), cumprimentando

Eliseu troca sugestão
de publicitários por
conselho de políticos

?

PDS gaúcho supera demais
Partidos e é o único que
|
municípios
244
em
disputa
|

Leitão decide hoje Miro COUSulta OAB e ABI
estratégia para
de prefeitos
eleição
cédula
da
para
aprovação

'mm, -'
:*0W*

STF não
encontra
Deputado

segunda-feira, 23/8 83

pnT.iTTr.A E GOVERNO

populares
res os do PMDB exibiam depoimentos
filoindividuais de intelectuais, como o Dias
logo Antônio Houaiss, o teatrólogo de
Gomes, o compositor Chico Buarque voHollanda, recomendando o eleitor a
tar no PMDB. No final de todos, aparelegenda com os seguintes dizecia uma
res: "Venha para o PMDB."
— Vamos votar no PMDB para
que
transformá-lo numa força nacional fazer
e
possa fazer frente ao sistema
deste país uma verdadeira democracia
— era o que dizia Dias Gomes. Já Antôconcluía assim seu depoinio Houaiss
mento: "Precisamos votar no PMDB
aqui e em todos os Estados do Brasil.
Nenhum dos spots, porém, fazia qualproquer referência a Miro, para evitar
blemas relativos à legislação eleitoral.

TURISMO
quarta-feira no B
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JORBRA NESa.
i.i
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0>1MmlMt
PISADA.
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Luis, 4.830 - km 4,5: ;
Washington
na
aqui
de
por
peso
. Agora tem uma dupla
JOrbjorDbfa
Rio de Janeiro. E Volvo é aquela linha
Diese?^' nova concessionária Volvo do

*

TSSóSoSn^rSSSSa* . un,, aSS8«

têCTnaa

conforto e a economia a altura do
Sr^1°encon°tra a resistência, o
¦
. .. .
que você exige.
Volvo
linha
a
Conheça
Conheça a Jorbra Diesel.
E faça um negócio da pesada.

JORBRA DIESEL

VOLVO

CAXIAS.
WASHINGTON LUIS, 4.830 — DUQUE DE
TELS: 771-8470

771-7899

771-7149.
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NACIONAL

segunda-feira, 83/8/8^

aprovado
Conasp
do
com
INAMPS
plano
Salles assume
da

O médico Aloisio Salles assume quar-o
ta-feira a presidência do INAMPS com
previDlano de reformulação do sistema
denciário — elaborado sob sua orientação
Consultivo de
pelo-CONASP (Conselho Previdenciária)
Saúde
de
Administração
_ aprovado e para ser imediatamente
onimplantado. A informação foi dada
após tertem pelo Ministro Hélio Beltrão, horas,
no
se reunido por mais de seis
com
Estado,
do
Servidores
dos
Hospital
que o
Aloísio Salles, quando garantiu
ou três dias,
plano será aprovado em dois
antes da posse".
Hélio Beltrão, que elogiou diversas
do INAMPS, Júlio
vezes o ex-presidente
"um excelente funcionário
—
Dickstein
_ disse:"Pretendemos implantar umaje—âeTOTiPuialuriai
púi unde^ntrãrou uO^"
os que procurarem o INAMPS. A partir
para
desta rede é que virão requisições
com esexames especializados, consultas
internaPedalistaíTe melhor controle adas
posse para
côes" O Ministro confirmou
Brasília.
quarta-feira, às llh, em

"por insistência
Salles". .
insisfònfia do Aloísio Salles'
me..„„,
"aproveitado a oportunidaque dizia ter
lado de
de para examinar o Ministro". Aodiscretaambos, o administrador assistia
mente à entrevista.
Hélio Beltrão exphCalmo o Ministro
"houve necessidade de se
então
que
cou
cuidando
conversar muito", por se estar "que
será
de implantar o plano Conasp,
aprovado antes da posse".
_ O sistema que temos hoje, independente da culpa de quem quer que seja,on-é
um sistema que desperdiça recursos,
de há mais internações que o necessáno,
asseporque não há triagem. Queremos
eurar a mesma qualidade de atendimenprecisem,
tos e atendendo a todos que isso
entensem desperdiçar recursos. Por
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Hospital ílü
UERJ faz
Seminário
:;
do cirurCom a
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presença
da,
gião cardiovascular
The Cleveland Clinic
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Foundation Floyd Loop^
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P um dos médicos que exa-/
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minou o Presidente ay
Unigueiredo nos Estados
%±mmSFJÉÊÊmWmWfrt ¦
Se20a
a
hoje
^Ü
^B^
EL
começa
'rggÊÊÊmn
dos,
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i
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Aniversário do Hospital de
3
mm*
Clínicas da UERJ, no auditório do Hospital Pedro Er__,
incluindo "Recentes
palestras
rnm n "*^^*4Sr^GnGGIw«n01S-ÍÍG—
'
^^ nesto,
'WÊ
m.
sobre o tema
líriíickstein"^que neste momento é
mLèJrtiiki
mw^
Progressos da Medicina —
importante que o responsável— pelo plano
afirmou.
Implantação de Órgãos
comece a sua implantação
Artificiais e Próteses".
¦$m
*mm>*r
K
1? «Éljl^
mk&
MW i
jiiiyjffci
As conferências comeElogios
hoje e se estendem até,
!
WÊ fc
^4?%
*f çam
fÊÊÈ
o dia 27, podendo particimêêã^mW^
classificou Júlio Dickstein
O Ministro
copar médicos, estudantes Ase,
como "um presidente exemplardr. que,
Confusão
Aloísio
do
outros interessados.
confiança
de
homem
mo
equina
inscrições podem ser feitas,
trabalhar
a
continuar
vai
inURv
~f
.
.
,
IM
m
wMMMmW,
MÊÊ^muita
, As determinações expressas do cUretor Salles,
de
gente
com a secretária da Comis.:
INAMPS oe porque vamos -precisar
do HSE — e novo presidente do fossei
são Coordenadora, Julieta,
disse. Não quis, no
trabalho"
neste
per"qual a função do Dr.
_ Aloísio Salles para que não
Antunes, na portaria priainformar
entanto,
de
"ímMm
a
'mm
I
tem
nao
mitida "em hipótese alguma a entrada
cargo
cipal do Hospital, na Ave¦''^tBéío
e as in- Dickstein, porque
\ \>
mmmmmwlUmW"
.
atuação
sua
a
sim
nida 28 de Setembro, TJ,
e
qualquer jornalista no hospital
menor importância
"plano tem que ser
formações desencontradas do admirasem Vila Isabel.
o
Depois disse que
acabasobre te,-,
JflH^^SBnH
I
mÊSÈÊÊmmamw^''^
é ratrador Carlos Augusto de Campos
Para discutir
e
que
gradualmente"
de
"novo tipo de
implantado
suspeita
..
causar confusão e a
como
formulação
ram. por"Ministro
mas
sua
orientou
quem
zoável
com
que
gf*^CT^
mmWt'--^Ê\
mWMm
teria passado mal ,
coração ar.:,
rim artificial",
que o,
"atualização em.
esteja em melhores condições de assumir
afirmavam alguns. iS^—L isso". Com relação aos 6 mil médicos
tificial",
"o momento
O. administrador disse inicialmente concursados, o Ministro afirmou que selinfomas" e
"dr Aloísio Salles estava atendendo
da glànv
classificirurgia
de
da
o
ordem
atual
que
por
rão contratados
No carro, o
estarão
forem :
mamaria",
hospitais
os
dula
umdoente"; depois, que ele estava o ope—
medida
que
à
cação
Mios mais imporrandov; mais tarde, informou queAloísio e tendo condições de recebê-los.
reunidos
nistroBeltrão almoçou com o dr ter dito
tantes nomes da medicina
Aloísio Salles—que continua na presiseu
—
ambos foram embora"; isto após
nacional e internacional.
informou
que
"nao
estava dència do Conasp
Entre os médicos presenpor três vezes que o Ministro chegou a substituto na direção do Hospital dos
se
acabou
por
ontem,
Daniel,
o ex-administrador do posdo
no hospital". Um funcionário
Freitas,
anunciaMagé,
ser
tes estão: Ivo Pitanguy,
de
Posto
deverá
contesdo
Estado
vigia
do
resolveu
O
sendo
Servidores
confundir quando
"nos próximos dias e
acusado".
e
to
informar que o Ministro estava
EvanEuryclides de Jesus Zerbiprincipal
Social
AuAssistência
Carlos
de
de
Serviço
do oficialmente
tar uma afirmação
a rigoroso exame".
.
cargo
"há
submetido
de
o
ni, Ary Frauzino, Américo
Pereira
na—
falar
fortes
Daniel
Russo,
—
para
O
candidatos
Moço, ninguém quer
'exagero do esquema de segurança que
Barreto da Silva
gélica SASE
gusto
Carneiro, Don B.
Raimundo
cofazer
O
a
médico
o
ai
ontem
admitiu que
Souza, recusou-se
da porque estão dizendo por que que ia participar da desova dos picquet Roderick
Turner.
"sobre a retirada de do- a cargo da firma particular Vigban — Mas
Olsen,
responsável
pelo
—
mentários
principal
Carneiro
tem dois caras da policia que vão documentos quando foi avisado peSeyno
na
Wittemberg,
Figueiredo,
Jack
do
aumentava as suspeitas de que algoà grafainterior
Presidente
ficar
posto,
do
do
de
Isnard
neguinho
cumentos
que
que
com
tratamento
Magda
sumir
salIa médica
"é um ótimo para o
James C?
e
na
Daniel,
ve poderia estar acontecendo. Mas informour
"era
gchwartz
são
de
caras
8
Esses
Russo,
de
viu.
julho".
noite
que
fria".
ano passado
uma
lando o que
aquilo
•quinta-feira, pedira um prazo até
da o próprio Ministro Hélio Beltrão exa- cargo".
fogo e todo mundo sabe que eles* estava ao seu lado, fez uma afirma- Cerda.
"porque
acertar
mou que se submetera a um rápido
nem
precisava
domingo
fazem mesmo. Eu náo quero
tiva e recebeu a resposta de Daniel
uma parada com o interventor Jailme meter nisso, mas que jogaram que, segundos antes, "afirmara não
son Lessa, nomeado pelo presidenum montão de papel no rio, a gente ter visto nada naquela noite".
SASE, o pastor Isaías de
do
sabe e muita gente viu".
te
médica
assistência
a
com
— Russo, cala a boca que você
Os gastos
apurar as irreMaciel,
para
Souza
substanBrasília — O Ministro da Previdênciaa
um vizinho não viu nada. Você chegou no fim.
reduzidos
ser
afirmativa,
essa
deverão
Com
também
INAMPS'.
ontem
o
que
gularidades contra
Social. Hélio Beltrão, disse
do Posto de Magé deu, ontem à Acho melhor você ficar na tua.
cialmente. Para o Ministro da Previdên— que
se
sistema
Grande Niterói será a primeira das grannovo
do
Daniel
nervoso,
implantação
a
Ontem,
tarde, o clima de uma cidade pobre, Além disso, quando você chegou já
cia,
"devendo estar
des cidades brasileiras onde o novodesistePolícia Federal pelo próforma
à
gradual,
de
levado
onde a maioria das pessoas tem não viu nada — disse Daniel.
dará
amatravés
ma de consultas médicas,
em seu depoio Brasil ate o proxinegou,
todo
em
Lessa
medo dei se responsabilizar por
implantado
prio
de
a
partir
do SASE disse que era
seu
dos doO vigia
bulatòrios, será implantado, já cerca
ter visto a retirada "aconsemento,
"sairem e entrarem caixas
2
qualquer declaração. Pediu que "tode
beneficiadas
Serão
dos
normal
—
80%
fora
a
setembro.
nome.não fosse citado porque
cumentos disse que
Ressaltou que cerca de 70%
será a
de papel no SASE. náo havendo
milhões de pessoas. Em seguida,
ser solucionados nos ambudos têm medo".
lhado pelo advogado do SASE a
casos
podem
de
Rio
no
Leopoldina,
nada demais nisso". Seu irmão,
instruído
para
e
vez,da Zona da
utilizada,
ser
da
nada
prionMaria
contar
deverá
não
e
Sueli
A enfermeira
dos
mil latórios; que
o
Joel, nào só confirma a retirada méINAMPS,
do
Janeiro, abrangendo 2 milhões 200
rede
sido
uma
ter
—
tariamente, a própria
. que dissesse a quem quisesse
que afirma
o
Conceição
afirma
que
como
o
Rara vender, comprar ou alugar
documentos
economia,
a
"coagida
maior
Peo°anovo
com
que proporcionará
pelo Sérgio de —Freitas
informação que se dirigisse à Poliqualquer imóvel, é só falar
sistema, que foi testado no
ele
Libonatl — que não
Humberto
sistema,
que
o
novo
dico
confoi
acha
falsas"
que
Ministro
fichas
284-3737.0 telefone dos
deo
Beltrão,
revelar
preencher
"a
Ministro
o
¦-¦2^,
Nâo
quis
úmsegundo
"conversar amanhã havia sido acusado pela principal
Paraná,
cia Federal".
utilização de uma
Classificados
.^
vocada para
que considera como
Jornal do
verá diminuir o número de filas, ja com
/^Tií^PcÂâos
o diretor denunciante, a médica Magda Isnome do advogado, mas ficou surde entrada", deverá corrigir as
com
e
ca
Lessa
porta
Jailson
com
realmente
Brasil.
onde todos
somente os beneficiários
lhe perguntaram se
de pessoal do posto, Magno", este nard — foi "um dos que mais ativacom necessi- distorções do atual sistema,
os hospi- • preso quando
problemas de doença,ou ou
"sdr.
-procuram
indiscrirninadaroeDte
atuajio
Castor",
citado por ela como participante da , mente participou-da-desova".
que
de determinados
náo fora
' ~ TCtirada'dos.
dade de internações
em grande parte, desnecessariamen-"
documentos.
tais,
hosde
rede
à
Sefgiõ
de
encaminhados
advogado
como
caso
exames, serào
te o que ocasiona as grandes filas.
pllalar".
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Vigia do SASE não comenta fichas

f^3

Niterói inaugura sistema

com carpete.

Amplo
kitchenette.
Sítioem
Conselheiro
Lafavefte.
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"A imprensa é um j,
v
sino de claras e
largas sonoridadeí.
É ela que
diariamente acorda
as consciências^ e
as convoca para a
oração matinal da
liberdade, que é
a sua própria
força e essência".

PRÊMIO NEREU RAMOS
DE JORNALISMO POLÍTICO

I NEREU RAMOS Mi

durante
que se tenham destacado
o ano, considerando exemplos
significativos de crítica, comentano, reportagem política e editouai na mídia impressa e eletrônica
- sem referência especial a um
único tiabalho, mas ntendo-se a
uma visão de con|unto da atua• ção profissional mais expressiva
do ano.

Deputado, Senador e Presidente
cia República. Mas Foi, sobretudo,
O civjlísta que defendeu a Constituicão de 46 com o mesmo zelo
que ajudou a construí-la, dando
ao Biasil seus melhores momen. tos de democracia representativa.
O Prêmio não terá inscrições,
nem admitirá classificações secundárias.
Elegerá, a nível nacional e cataii
nense, os dois jornalistas políticos

A Universidade para o Dèsenvolde Santa Catarina inslivimenio
"Prêmio Nereu Ramos de
túi o
Jornalismo Polnico" para homenagear os profissionais de inv.
em,
prensa que se destacaram
seu campo de atividades durar);
te o ano e para saudar, no mesmo gesto, o pluralismo democrático emergente da abertura.
Nereu de Oliveira Ramos !oi'
Governador de Santa Catarina,

VEJA QUEM VAI VOTAR NESTA ELEIÇÃO
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Jartaas
Passarinho
Pral. Sanado

Washington
Tadeude Mello
Fed. Jorn.

Lula (Luiz
I. da Silva)
PT

Barbosa Lima
Sobrinho
ABI

»^j^Spro-'
A este amplo arco democrático de polfticos e jor™«*»íde Jornalistas rro
derancas partidárias de Santa Catarina, o seu Sindicato
Aos doisjornah^£»«
fSioSfs'e oTeu Clube dos Repórteres PolTticos.
e Esta^f» ««g0^
Nacional
(Prêmio
votados pela Comissão Julgadora
9f,»Jmportâncias
de
na solenidade de premiação, dia 5 de novembro
além do trotou
respectivamente,
de CrS 700.000,00 e CrS 350.000,00,
"Prêmio Nereu Ramos de Jornalismo Político .
COMISSÃO JULGADORA
a do. «u. ravactivo. diratóa) o» prat«i.ntai doi partido» político, do Bra.il
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cl o*M.r d'oQo«™ . do. p.r«.do. po.il.co. na m.,m.
¦ I o Sacr«tárK> da Comumcaçi > Social do E.lado. o Ba.tor da UDESC a o pre
F«l.ra^ão Nacional
.1 «^.'n?"^ AJUrüiriln B,..,l.i,.d. lmpr.nW . d.
"
dos Jornalistas Profissionais.
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CIDADE

Delegado admite que caso
do soviético é político

7«tf

J. Paulo da Silva
Isso só as telefonistelefonemas.
cebido
tas poderão esclarecer.
Hoje o delegado Verter Losso deverá
com
fazer investigações em Santa Cruz^Costa.
o delegado local, Eldo Pereira da
do
Irá ao local do encontro do corpoo socom
se
parece
desconhecido que
viético, para perguntar aos moradores
Opalas
sobre os quatro homens em doiscorpo
no
nretos que abandonaram o no Parque
final da Rua Darci Pereira,
Industrial de SantaCruz.
O policial também aguarda hojeSe-a
de
chegada da ficha odontológica
vim — vinda de Moscou — para compará-la com a arcada dentária dofoi desçonhecido, cujo corpo ainda não do reclaIML.
mado e continua na geladeira

O delegado Verter Losso. da 10a.o DP,
deem Botafogo, admitiu ontem que Sevim
saparecimento do soviético
poliGueraybekov pode ter implicações
ticas. Ele se baseia em fatos queo antececonduderam o desaparecimento, queInformou,
zirão a novas investigações.
Pohtiainda, que hoje o Departamentotambém
cb e Social da Polícia Federal "sumiço
ira investigar o que chama de
¦: De acordo com policiais de plantão
ontem na 10a. DP, se o corpo encontraos
do em Santa Cruz é o de Sevim,
criminosos usaram os métodos do Esafastar suspeita
qyadrão da Morte para
de crime político.

"

do
Grande parte dos empregados
cientisRio Copa Hotel, onde o grupo dehospedatas políticos soviéticos esteve ou nao
do, será ouvida. Eles poderãoa 10a. df,
confirmar a versão, chegada com seu
de que Sevim teria discutido Bertarrecompanheiro de apartamento, nao dorli que o teria repreendido por
sexta-feira,
nar no hotel, de quinta para manha
com
e chegar na sexta-feira pela
cansado.
aspecto
Os depoimentos considerados mais
do
importantes são os das telefonistas
poderão
hotel Valda e Paulina. Elas acompaesclarecer se o soviético ou seu
ja
ríhante receberam algum telefonema,
aue na relação do apartamento em que
neestavam, o 807, não foi registrada
Fernhuma ligação. O gerente do hotel,
dos
nando Freitas, examinou as fichas
reapartamentos, nas quais nao foram
ou fora
dentro
ligações
para
gistradas
a
dó país. Contudo, Fernando admite
terem repossibilidade de os soviéticos
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É um caso confuso — comentou ontem a delegada de plantão na Policia
Disse, conFederal, Maria Esteia Lopes.
"é o Departatudo que, provavelmente
Fedemento Político e Social da Polícia
do flesaral" que fará as investigaçõesnao
havia
narecimento. Até ontem, ela
sobre.o
informação
nenhuma
recebido
Pf°Quanto
à possibilidade de o soviético ter sido vítima de um assalto seguido
de morte, o delegado Verter Losso afãsta essa hipótese, já que dificilmente os
criminosos comuns, que freqüentando
— área de
chamado Baixo Copacabana método
esse
prostituição — não usam
de matar e abandonar o corpo. rou_ Normalmente as prostitutas
Muitas
bam os estrangeiros e fogem.onde
sao
vezes os levam para um hotel,
mas
assaltados pelos seus cúmplices,
em
jamais matam e —abandonam o corpo
comentavam os polilocais desertos
ciais.
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Gente por toda a parte: nas calçadas,
ogo .de
ros posSsPcercas e gramados. Muito,
».
estendidas pa- g
futebol, peteca. baralho, toalhas
tf
do
depois
soneca
a
to r>im pnioues na erama,
da CP
SRSaató S andar pela Quinta
e muitos
idosas
Crianças,
pessoas
Vista
Boa
sol para se
casais jovens tiraram o domingo de
dÍVeScüemeasmo
era chegar à Quinta devido ¦..
o bairro de
ao grande engarrafamento em todo
viSão Cristóvão. Vencido o engarrafamento,
Para
quem.conse-...
SaoSonestacionarocarro.
nao aca-,;v
gúa o estacionamento, os problemas
ti--; •
intermináveis
bavam. FUas longuíssimas.
dar-conseguir
'
nham que ser enfrentadas para
da torre dos páraSma volta a cavalo, pular botes
eüp
assalto
de
Juedistas. ou passear nos
'
carros de combate.
_ Imaginem, tinha filas enormes até para
em cima do lago. Na 4 ?
passar sobre uma passarela
um garoto, às..,
fifa da torre de saltos eu encontreihavia
chegado. »i
ele
horas
a
que
e
llh perguntei
há--.Estava
manhã.
da
8h
às
chegou
Ele dilie que
comen-.
um
dar
pulinho
Trés horas na fila para
' ;;*
tou um oficial que não se identificou.
mesmo--,
era
No entanto, a grande sensaçãocombate em u.
de
brincar de guerra nos carros
e u
exibição, como o Obuseiro, de 10o milímetros,
tannos
se
penduravam
crianças
As
no M-113.
canhões.
quês, especialmente nos

hoje
Depoimento do Cônsulcausoué estranheza
ao delega•V-

„„,,t.r.,i

O Cônsul soviético no Rio, Anatoly
10
Charapaniouk, será ouvido hoje na
Verter
DP para fornecer ao delegadoo cientisLosso maiores detalhes sobre desapata político Sevim Gueraybekov,
tecido desde o dia 12. O policial quer
saber o que Sevim falou no 12° Congresko da Associação Internacional de Ciencias Políticas e examinar sua bagagem,
que está no Consulado,
í Com o objetivo de saber as mesmas
hocoisas, o policial vai ouvir, tambémJoyce
le a guia da Travei Service, Hotel,
Frank e o gerente do Rio Copa
Fernando Marcès de Freitas Ohm, as
ultimas pessoas que tiveram contato
com o soviético. Sevim passeava muito
de
com Joyce, que o levou a casas
-sambai - —

ostronhpzs

O que
do Verter Losso foi Sevim ter se separado do companheiro com quem saíra na
sexta-feira. Acredita que, dmcilmente,
ele ficaria sozinho, apesar de saber falar
eninglês e que provavelmente tinha uma
mesmo
até
alguém,
com
contro
auDe acordo com o delegado, seus Rioxiliares faráo hoje investigaçõesse noSevim
Sul onde vão tentar descobrir
teria feito muitas compras, cortado seo
cabelo e feito a barba, ou até mesmo
de lá, teria saído com alguém.
O delegado Losso voltou a dizer que
não tem dúvidas de que o corpo encontrado em Santa Cruz é do soviético. Se
for vamos trabalhar para descobrir
seus assassinos. Se náo for. teremos que
.descobrir onde o soviético está .
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Brincar de guerra
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ontem,
cheia,
a Quinta da Boa Vista ficou visitaram a
miando cerca de 200 mil pessoas dia). O trànExDostóào do I Exército-82 «último
ficou
sito dè? todo o bairro de Sâo Cristóvão
de
cerca
coordenação,
a
enrarrafado Segundo
nos três
4M> mü pessoas^isitaram a exposição
dÍaSAs
o show de acrch
grandes atrações foram
de Carlos pela
equipe
da
bacia em automóveis
AquaSiàT de ta- ie. o concerto do Projeto
Sufc\m\?0^stóging^^^^
peio "•-—-Coro do Teatro Municipal, regidosuma
multidão
reuniu
que
Karabtchevsky.
ísaac
e em
alameda
principal
da
lado
ao
no vale
Kl
Nacional.
frente do Museu

-'<¦'*- flflflvHkárTCiu&C

Caso confuso

Discussão
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1° caderno

Quinta da Boa Vista
recebe 400 mil para
"show" do Exército

Cristina Paranaguá

JORNAL DO BRASIL

o

5 :---^Êk:-''''''''''~''''r'^''W9Êmm^-

encerrou o pro8rama com Wagner
A OSBÍ re^dT^r K^rabtchevsky,

"Aquarius"
do.., :
As 16h e 30min começou a apresentação
espremiProieto Aquarius para uma multidão
Brasida nos gramados. A Orquestra Sinfônica
a direção
sob
Municipal,
Teatro
do
eoCo
feto
irúclaramg
dÒ Maestro José Andrés Maspero.
de
concerto com a abertura da operadoEgmon:.
Rigoletto
,
Beethoven. Seguiram-se fechos
Sob a
de Verdl, como o Coro dos Cortesàos. a or,
regência geral de Isaac Karabtchevsky.
de palmas •
questra tocou Strauss, acompanhada
ritmadas da platéia. ii.vvirHÍ
tkn-"'
ten
Depois tocaram La Traviata, de Verdl,
a ;
Patígeo^e
Assis
do como solistas o tenor
Italiano, de
Capricho
Staerke,
Ruth
soprano
Opera
Tchaikowsky, a Canção do To«»dorJa
3(1
Fortes.
Paulo
de
solo
o
com
Bizet,
rarmen de
coreografiilustração
a
tiveram
Outros números
Colégio tT
caídtGrüpcde Expressão daCorporal do Diana
professora
Pedro IL sob a direção
a opera
Magalhães. O concerto terminou com
Wagner.
de
Tannhauscr.

Cristina Paranaguá
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Xadrez com samba é nova
opção de laze

autorização do tesoureiro da entidade
almiranque tem entre seus membros
entes, generais, brigadeiros, médicos
eenheiros, advogados e comerciantes.
Concentrados no jogo de xadrez e deâ
cartas, muitos nào deram importância
musica, mas outros se deixaram contacomo Joagiar pelo ritmo e dançaram, local
jogar
ao
vai
Saraiva,
que
quim
tranca lum carteado paraguaio), ha sete
anos e para quem a apresentação doir
conjunto é mais uma motivação para
O engenheiro Luiz Carneiro
ao Clube
disse: "De jeito nenhum o barulho atrapalha. Até melhora o ritmo do xadrez.
Eles (os sambistas) deveriam voltar
mais vezes" Houve também que. a caminho da praia parasse um pouco para
ouvir a música ou só por cunosidaüe
No domingo, a apresentação se repetira ao lado do Clube Cultural e Recreativo Posto 6 Criado ha 10 anos. ele visa
atender principalmente aos aposentados e maiores de 50 anos. Para associarse é preciso preencher Depois de uma
sindicância, se for aceito, o interessado
CrS 100
paga CrS 500 de mensalidade e
por uma carteirinha.
"ia em cima iZona Norte) ja
Como
Tem direito a tabuleiro de xadrez,
tem muito pagode e aquido «nbatao
baralho,
papel e caneta para jogar particonjunto
-«„¦¦ nc «>to integrantes
uab bflltauu a .wuiu.u ...^
que.
resolveram
Sementes d<> Samba
frente para o mar Há campeonatos toaos domingos vao se apresentar, sempre
dos os meses com distribuição de quase
Para
Sul
lazer da Zona
"alar.
numaTrea§de
tro troféus. O clube, que tem entre seus
'in
ontem, junto do Clube Cultural
350 sócios 26 mulheres, integra o Calene Recreativo Posto 6. na calçada, pertoa
dario Turístico cia Riotur
eles
pediram
du Rio Palace Hotel,
¦*•

_..
*«*« rifi manhã npla
Quem passou, ontem de manhã pela
com
esquina da Rua Joaquim Nabuco
a cami
ou
a
passeio
Atlântica,
Avenida
opção de
nho da praia, teve uma nova
lazer- ouvir os sambas tocados pelo
preConjunto Sementes ^ Samba,emqueoutros
experiência
a
repetir
tende
foram
domingos. Os mais beneficiados
e ReosTssociados do Clube Cultural
xadrez e
cretaivo Posto 6 que jogaram ate
quem
cartas ouvindo musica. Houve
daILuizCarneiro.
engenheiro e frequentoi
tador do clube ha mais de cinco anos.
aproveium dos que. enquanto jogava,
ritmo do
tou para mexer o corpo no Clube,
que
do
tesoureiro
o
Até
samba
sao
tem 350 sócios- - 809 dos quais
Albino José da Silva,
aposentados
am.
resolveu aderir ao pagode e dançou Var madamente. O argentino Santiago
achou
Ia radicado ha dois anos no Rio.
os
inclusive
para
apresentação,
a
ótima
turistas.
"Pagode"
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baiano continua
no desenvolvimento soci°-e°°"°^
p«°
O trabalho que o Dese nbancodes^owe
os 8egmentos produtivos
^d£s
DM™1^ riquezas
num ritmo cada vez mais acelerado,
para a Bahia.
da nossa economia e Í"Pg52£!3BE!-SSSK 5 vida do nosso povo.
É o Desenbanco participando ^f^SSía Balüa crescendo cada vez mais.
meta principal do <^°^° Jg^Jf^r^SoXeníolviment».
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Prédio no Leme vai ser;
reconstruído e vizinhos
vista para o mar
perdem
nào construam esse prédio tão
_
Espero que
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rio
sb
-S- !
B9>

«a
-sr
i-.'

st.
<>;
f.1

Exercício eleitoral
Em rápida pesquisa telefônica com
vessoas dos mais variados níveis so-o
ciais quando se pergunta em quem
votar, a resposta mais
pesquisado vai
"Nào sei, ainda nao decié:
freqüente
"Não prestei atenção ao
di." Ou então:
assunto. Depois eu penso nisto"
O alheamento do eleitor diante de
de
assunto tão importante, se reflete,
eleitorao
para
desmoralizante
forma
mdido na enxurrada de votos nulos em
cados pelas pesquisas de campo
no
aue se pede o voto vinculado, ou
teste em cédulas eleitorais, realizado
DO
pelo JORNAL
recentemente
BRASIL.
,
_
„,„_,„
E voto nulo, é bom lembrar, é voto
democracia.
a
contra
contra a eleição,
¦ ¦ ¦
Resta pouco tempo para o eleitor
a
instrumentar-se adequadamente
fím de votar certo. Escolher cândida-a
tos náo é tarefa que se deixe para
e enfaúltima hora, com displicência escolher
do Ê preciso pensar bem, e
casa,
melhor. E até exercitar-se em
sicom famüia e amigos, em eleições nao
muladas. É o melhor sistema para
errar, quando chegar a hora de votar
para valer.
m. ¦
seja em que parválido,
voto
Cada
tido for, ajudará a restaurar os nervos
e o músculo do tecido democrático, tão
esgarçado nos últimos tempos.

ZH
Of)

A história julga

O Sr Jânio Quadros enviou carta
aos seus correligionários do PTB, pedindo que o ajudem na campanha,
defendendo-o dos que o acusam de ter
levado o pais ao caos, com a renuncia,
em 1961.
— Nâo me preocupo com o julgaA
mento atual - diz o ex-Presidente.
consciência permite-me esperar pelo
outro. O da história.
¦ ¦ ¦
O Sr Jânio Quadros se esquece que
o julgamento atual - 21 anos depois
história.
da
o
é
julgamento
Já

Glauber

do
PMDB que conhecem bem o valor faos
publicamente
apoiaram
cacau,
zendeiros. Nesse caso estão os Deputados Ubaldo Dantas e Fernando
Gomes.
¦ ¦ ¦
A direção regional do PMDB da
Bahia já sabe de tudo, pois foi formalmente avisada da posição dos Deputados pela Funai. Mas ainda náo disse
de que lado está.
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Cada
apontar problemas insanáveis de;«jtrutura
CrS 5 milhões,
condômino pagara aproximadamente estará pronto.
e em meados de 1984, o novo Elmar

País do futebol

Sorte-Azar

O secretário geral do PDS, Deputado Prisco Viana, indica a derrota no
Campeonato Mundial de Futebol como uma das possíveis causas do declínio da popularidade do Presidente da
República, segundo pesquisas de opi.,
niào.
_
Pode ser. Se for, como o Brasil
ainda está longe de um pais como a
Itália, onde, depois da Seleção nacional conquistar a Copa do Mundo, o
Governo cai, e Spadolini ainda está
por aí, meio tonto, tentando arrumar
as coisas e formar novo Governo.

"Desgraça para uns, sorte para outros", foi o que
Marot Suarez
nensou Grace, quando a construtora
comp presente a
acabou de demolir o Elmar. dando
F lha de
"aproximadavL_ta oue agora está a ponto de ser perdida.
ganha
IperJ
que
do
tocfõlária
uri
mpnte" CrS 80 mil, a estudante reclama. alugar um
- Quando é que a gente Ia poder respono mar? Nunca
apartaSo com vista para
ela mesma.
drtp firace à nergunta feita por Sampaio também .tem
O prédio da Rua Gustavo
o espirito
12 andares mas nào tão luxuosos quanto
apegas
terá
(que
Atlântica
m sS na Avenida
24 apartade
total
num
andar
dois iSamentos por
- nove|or
Sntos? Sto ao todo. 108 apartamentossala-de-estar
apenas
quarto,
com
maioria
a
e
Sr
voltada para a fachada
co£ha rntataa. e uma área
'das
d°
o início
Outra moradora que torce para que

seu apartamento
a mslãnuüo César não faz obras no

Por diversão
— Uma pessoa pode perder completamente a audição, se ficar em exposiruídos
çào durante oito horas por dia a como
declbéis,
85
de
intensidade
com
as que se registram em certas fábricas,
aeroportos e discotecas.
A afirmação do médico Ronald
Kós, professor titular e Chefe do Servico de Otorrinolaringologia da Unlversidade Gama Filho, confirma a opiniâo do professor Antonio De La Cruz,
da Universidade de Los Angeles, que
está no Rio participando de um connumagresso científico. Para ele, o ser de forno, submetido a ruído intenso
ma permanente, perde a audição.

i^gggg
obras demoro máximoo apartamento
1002, pelo quaij

^nct-nrPira aue ocupa
"P?a mim, ficar costurando e pasjsar
naía Cr$ 3 ?nul
Eu nunca
rouSaSandopara a praia é um descanso
sabe que
ela
Mas
dessas".
sorte
55S uma

:' ^_r*í-Sííys_íss«S
^_l

______>.
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"

^___l

este mès. e
suspender a reforma programada para
lamentou:.^
tem de
^ ^ ^ apartament0
rapidinho.
mudo
me
eu
ela,
Sem
vista.
a
bom é

______k^___! \w^^^'

ãw> Vocô Drecisa falar Inglês? E não está disposto
nós somos
Tpassar a vida inteira estudando? Então,
vocô
o
precisa.
que
~~Ã
dinâmico
VOFFdesenvolveu um método rápido, em inglês,
p eficiente cara vocô aprender a raciocinarsem ter
que
adqu nndó aquela f luência táo desejadatradicional.
ens.no
do
maçante
rotina
a
suportar
em
Sâo aulas individuais, com diversosJP^fessows
sua
â
adaptável
horário
num
e
sistema de rodizio,
seis semanas são
disponibmdade de tempo. Apenas
idiomai, ei abrir
suficientes para dominar esse novo
as portas do mundo para a concretização
dos seus objetivos.
tempo a perder
A chance está ai. Se você nao tem
a VOFF.
e quer falar inglês a sério, ligue para
Nós podemos lhe dar um rtelp.

Nas fábricas e aeroportos os trabalhadores procuram preservar o aparelho auditivo com protetores adequados.
Nas discotecas acontece exatamente o contrário: o cliente vai lá, divertirse com discomusic — e ficar surdo.

O PMDB da Bahia está diante de
Palavras de Nereu Ramos, político
incuja carreira foi de Depuum novo impasse provocado pelos
catarinense
teresses e posições políticas conflitanestadual e Presidente da Reputado
tes entre vários grupos e facções, que
blica, uma das mais reverenciadas exSerse abrigam no guarda-chuva da frente
pressões do poder civil, no Brasil.
é a
epígrafe para o lançamento,
partidária. O centro da crise, agora,
de
vem
ao
disputa das terras férteis da antiga
pelo Governo de Santa Catarina,
Ramos de Jornalismo
reserva indígena Caramuru,
Nereu
Prêmio
coParaguaçu, onde a Funai pretende
Político, marcado para hoje, às 16h, na
Pataxós,
tribo
da
membros
os
locar
Assembléia Legislativa catarinense.
¦ ¦ ¦
últimos remanescentes das tribos que
Bahia,
povoavam o extremo-sul da Alvares
Pelo seu regulamento, o Prêmio
quando as caravelas de Pedro hoje é
terá inscrições. Elegerá profissioonde
não
Cabral chegaram ac local
nais "que se tenham destacado, duPorto Seguro, nos idos de 1500: Acon-e
rante o ano, de forma notável ou relêtece que os fazendeiros de cacau a
vante em seu campo de atividade,
reivindicam
pecuaristas também
levando em conta exemplos significaposse das terras.
tivos de critica, comentário, reportaPartido
gem politica e editorial".
o
como
programa
Assim,
Na Comissão Julgadora, os presidos
direitos
dos
defesa
à
do é favorável
de todos os Partidos políticos
dentes
influentes
povos indígenas, grupos PMDB. deo presidente da ABI e o presido
país,
do
mas sem terras, dentro
Federação Nacional de Jorda
dente
ram logo seu apoio aos índios Pataxós.
Profissionais.
do
nalistas
políticos
Estado,
porém,
No sul do

da agência MPM ProA turma de formandos em Direito da administrativo
naeanda.
PUC de Petrópolis deste ano resolveu,
Turma • O especialista em Planejamento
por unanimidade, chamar-se homenaEducacional da República Federal da
Silva,
e
Melo
Pedro Jorge de
Alemanha, Dr Jens Naumann realiza
asRepública
na
gem ao Procurador da
do
palestra sobre o Ensino Superior
afastado
— seu desassinado logo depois de
Alemà
Federal
República
Caso da Mandioca, que ele apurava,
senvolvimento desde 1960 e probleem Pernambuco.
mas atuais e O Ensino Tradicional de
Nacional,
Arquivo
do
A Diretora
Estrutura tripla na República FedeCelina Moreira Franco, vai a Sào Paurai da Alemanha. Hoje e manhã, às
de
lo amanha, participar da sessão
20h no auditório da UERJ. Organizae Secreabertura da Sétima Convenção Nactoçào ICBA — Instituto Goethe
nal do Microfilme. Na ocasião, realltaria de Estado de Educaçào e
zará conferência sobre o tema: A Nova
.
Cultura.
.
, ._
Dia 29, o Desembargador José BeniRealidade do Arquivo Nacional, aborem
anos
dando seu processo de modernwaçào
cio de Paiva completa 100
ao
c suas funções como órgão central
Belo Horizonte.
Em comemoração a Semana do *oiSistema Nacional de Arquivos.
de
a Biblioteca Infantil Maria MazTécnica
clore
Assessoria
da
• o Chefe
Fundação Casa de Rui BarboCâmara,
da
na
zetti
Governo
liderança do
atividades de dramatizaHargreasa
Ferreira
promove
Henrique Eduardo
publicas e
do
e
Ordem
çâo pintura para escolas das
ves é agora Cavaleiro da
10 as
diariamente,
, ^ Mérito Militar, por decisão unanime particulares
da Casa Rui.
honnos
aquela
15h
jardins
concede
do Conselho que
comenda
World of Logotypes - The Traderaria Hargreaves receberá a
Encyclopedia, livro que reúne
25.
mark
no Dia do Soldado, dia
as melhores marcas de programação
• A Associação Gaúcha de Escritores
visual do mundo, tem como represenProde
e a Associação Riograndensc de hotantes da arte brasileira dois trabade
naeanda promoveram jantar
lhos de Aluísio Magalhães e 11
e Renato Gomes,
mcnagemao poeta Mário Quintana,
Strunck
Gilberto
desecom o lançamento de um pôster, tem diretores da Dia Design.
Vasquez, que
nhado por Edgar
Hoje às 15h30min na Fundação Os"Quintana. a Academia
uma frase:
Cruz o acadêmico Pedro Galvâo
waldo
.
amamos
em comemoração
nao te merece, mas nós te
con- pronuncia palestra
Como se sabe, Mário Quintana naja Aca- aos 110 anos do cientista Oswaldo
correu três vezes a uma vagae nao cendemia Brasileira de Letras
^Ô" Conselho de Reitores promove,
em
seguiu se eleger.
no Clube do Congresso, um jantar
homenagem ao Ministro da Funda• Os candidatos a Deputado de todos
«0
o
Cruz
çào. Rubem Ludwig para sua qual
os Partidos da Região de Santa Colea
presenno
20h
as
confirmaram
sexta,
reitores
já
debatem nesta
Educação.
ça e a nova Ministra da foi conviI gio Delta.
Ferraz,
Figueiredo
Ester
Rischbieter
1 • O ex-Ministro Karlos
dada.
integra, a partir do dia 2" o conselho

: ,x,

O

dia da queda

de 15 de outubro de
Quem não se lembra da noite

"caindo
ram o Drédio, que estava
apartamento no
A Srtir daquela noite, ter um

"de
ApCósP meses
trução.

discussões, optaram pela recons-

Financiamento
a construtoFizeram uma concorrência, e ganhou

Idiomas Ltda.
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Para quam precisa d» Inglês.
239-8895
Rua Nasclmento-Sflvá. 478 Tel.:

HKPCMI_U

o
^oíSSres então passaram a negociar com
"ao que tudo indica", o financiamento
BradescTe
o assessor de
Sve _a°r no próximo mês, segundo Alencar Outro
Armando
Suarez,
Marót
da
Eoria
das obras foi a
Droblema que atrasou o inicio em muitos casos
que
condôminos,
CStaíào dos
estava incomplete. :
documentaçào de 24
mora em Paris?-o
deles
um
sendo
que
condôminos,
uma
Foi
parada - conclui
Dias).
n?ntor Cícero
a construtora
agora,
até
isso,
Por
Armando Alencar.
mas espera^estar-com ele
o
prédio,
demoliu
^nas
em 1984, já que
completamente concluído em meados
meses.
>
18
demorar
deverá
a construção
_ Só espero que desta vez a construção saia
três oportunidades eu afirmei
" mesmo. Pelo menos em
obras, e no fim
nue só faltava um mès para começar as agora,
Mas
parece
documento
qualquer.
um
fettava
- diz Alencar.
ok
realmente
tudo
Se está

IMÓVEL IDEAL P/
BANCOS E CAD. POUP.
do
Vendemos a melhor esquina comercial
m
36
e
Leblon. Prédio exclusivo de 2 pav.
254Tel.
de frente. Contatar Dr. Zanata
3395. Horário Com.

• CONTAMOS COM VOCÊ
PARA PODER
CONTINUAR LUTANDO
PARA DAR A
EXCEPCIONAL
CRIANÇA
UMA VIDA MELHOR.
PREPARA-LA PARA SE
INTEGRAR A SOCIEDADE
E DAR-LHE CONDIÇÕES
DE TRABALHO E DE
SOBREVIVÊNCIA
INDEPENDENTE.
VENHA CONHECER
A NOSSA CASA
E O NOSSO TRABALHO.
PARTICIPE
VOCÊ TAMBÉM
DE NOSSA LUTA,
TORNANDO-SE
NOSSO S0CIO.
ESTAMOS
ESPERANDO
POR VOCÊ.
BRIGA!
ESSA
COMPRE

Lance-livre
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Êxito
Na próxima quarta-feira o Io Grupo
de Câmaras Cíveis do Tribunal de JusO Governo de Minas reeditou o
Mineiro
tiça do Rio julgará o recurso impetraprimeiro volume do /// Plano
do pela filha de Di Cavalcanti, Elizade Desenvolvimento Econômico e Sociai, documento que definia as linhas
beth Di Cavalcanti, pedindo a proibiGlauber
básicas de filosofia e ação do Governo
ção do curta-metragem de
Rocha, Di Cavalcanti, premiado no
Francelino Pereira, para o período de
Carmes.
de
.
Festival
1980 a 1983.
. _,
O filme não pode ser exibido comerO Governador está distribuindo o
em
quamostrado
será
cialmente, mas
•••¦ volume e afirma que, decorridos três
se todas as mostras que durante esta
anos de sua elaboração, pode-se conssemana, lembrarão aos desmemoriatatar que os mineiros estào atingindo
dos que Glauber Rocha morreu há um
todos os objetivos fixados no doano. As homenagens ao cineasta estào
cumento, através de programas e prono meio rural e urbano.
sendo organizadas com a colaboração
jetos
Se é verdade, este é o primeiro
da Embrafllme, Universidades e Cineclubes de todo o país. A retrospectiva
plano, primeiro programa, primeiro
certo.
mais completa, com todos os filmes de
projeto governamental que deuapenas
A merecer, portanto, náo
Glauber, começa hoje, na UERJ.
uma, mas várias reedições. ^
Professores
Um político do PMDB do Rio coNereu Ramos
mentava ontem que o PT tem em seus
"A imprensa é um sino de claras e
o sloquadros tantos professores, que será:
sonoridades. É ela que dianalargas
diante
em
daqui
do Partido,
gan
"Hei-de vencer, mesmo sendo do PT".
mente acorda as consciências e as
convida para o oração matinal aae
liberdade, que é a sua própria força
Conflito

¦hm*

3_I

_fl

exclamação é de Grace Nogueira, moradorado
676 da Rua Custaapartamento 802 do prédio número em
perder a desconforma
se
não
vo Sampaio, que
conquistada
Leme.
do
a
praia
Kimbrante vista para
o terreno do
É
com a demolição do edifício Elmar. quede Grace e a
o
entre
prédio
exatamente
flS
Elmar
PraMas
a vontade de Grace é apenas uma esperada
a três meses^.quando
que deverá ser desfei^daqul
após
nn Leme o Elmar I - demolido em 1978.

SOCIEDADE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA DO RIO DE JANEIRO
Assembléia Geral Ordinária

de sua presidenO Conselho Administrativo atravésAssembléia
Geral
associados
para
os
te convoca
do
setembro
de
01
dia
no
realizar
OrdináriaTá se
entidade
da
sede
na
hs.
corrente ano às 20:30dos
asando a revisão, modificação e atualização
Estatutos
Carmen Silva Thompson
Presidente da S P CRJ.

PARA
A MAIS NOVA GERAÇÃO EM APARELHO

0 CENTRO AUDITIVO
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LANÇA 0 APARELHO
DO FUTURO
A solução estética da Ottcon ,
Acondicionamento
individual anatomicamente
correto de acordo
com seu ouvido

M

Som direcional e
Multiditecionai
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Você regula o seu I 11 V
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Luís Morier

JORNAL DO BRASIL

Clube de Engenharia vai
eleger o seu presidente
Dias 25, 26 e 27 realizam-se. no Riò, as
eleições para a presidência do Clube de
Engenharia, com dois candidatos: Alexandre Leal, chapa Centenário, da situação; e Matheus Schneider, chapa Renovaçào, oposicionista.
Alexandre Leal preocupa-se principal¦mente com o desemprego, a questão sala-

"aniquilamento
rial e aquilo à que chama
"desarticude empresas de engenharia" e
laçào do setor público".
Matheus Schneider destaca o aspecto
social em termos de politica econômica, a
luta contra o desemprego, a ênfase na
solução dos problemas regionais e a preservação dos interesses nacionais.
Delfim Vieira

Carlos Hungria
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Maf/ieus Schneider
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Schnaider quer
mais dinamismo
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Alexandre Leal

Alexandre Leal
x_pê na vitória
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Vigia vê homens que
apedrejam sinagoga
e anota n° da placa.

— Eu não posso afirmar que seja um atentado, um
ato terrorista. Mas com a freqüência que se tem repetido,
dá para desconfiar — observou o judeu libanês Mouèsao
já
¦¦<>;¦'¦¦ .:''-v'.-^
'
..
liiÍ_Í__k!{Í&__í__.
-^-x.- ¦*¦:"'• '
Khalili, diretor da Sociedade Israelita Temp
Salin
^«_^É^_^___l__i_mB-____9____B_H____l£'
¦¦"**_*.
f
___ss_^s ^
na Rua Conde de Bonfim, 521. Ontem, pela
Sidon,
^-íí^^^Sw
'do
«S_p5?__p£>
**•¦
terceira vez em menos de uma semana, a fachada
quebraram
desconhecidos
que
apedrejada
iSBífe^i''-:^^
foi
por
prédio
.
,
as vidraças e fugiram.
Acompanhado de outro membro da comunidade,
Moussa
proçudo
templo.
David Zeitine, também diretor
"
***
_____llla___________Ír •>*'•-." '- tav'*"4
rou, pela manhã, a 19» Delegacia Policial, na Tijuca. onde
registrou a ocorrência. Segundo o libanês, foi o vigia de
----------I _________!-*_&_.**%¦.
ÍS«tííS§„í ^à^^íSr^^Ã^
s
,_____BKB_K____^W-B____M*_>„
um prédio ao lado da sinagoga que viu três homens, dois
brancos e um negro, por volta de 3h da madrugada,
saindo no Volkswagen bege^placc4707—as letras nao
foram anotadas — depois de apedrejarem o prédio.;
___i
Mês do perdão
¦ Em agosto, mès do perdão para os judeus, cerca;de
4h-úa
____
___E
¦
il[l''__
100 pessoas estâo-se reunindo diariamente, às IsraêliSociedade
na
Selihot.
do
orações
as
manha para
__B
ÜH
_______ _________*,**4s!_
_____!
_k *_____!
ta Templo Sidon. O ritual - um dos mais tradicionais.do
até o dia 31, o dia de Yon
_BI_Í___ ___ ^-# ___ Í_Í__ judaísmo — deverá prosseguir
Kippur Segundo Moussa — conhecido na comunidade
Moisés — os criminosos sabem da realizahebraica como"porque
sempre estão agindo pouco antes
cào do culto
.
das 4h, quando ainda não tem ninguém nanasinagoga
O primeiro atentado ao templo ocorreuvidro madrugada facha__i
___:^''-__i
____lil_^^
_____i_
*&___siIli_^__Í da de segunda-feira passada, quando um
_____jj-_f^a^l^^r^^^^_l
^gff .'-^B ___K§^II^I____
fato, a
da foi apedrejado. Sem dar maior atençãona aodelegacia
registrou
queixa
não
Sociedade
da
_________________________________ ___!
k
Wm ______ diretoria
seguro, com a substl^^^>^P_i
^H
¦
- ^H___ e os prejuízos foram cobertos peloa açào se repetiria na
^^^^^^¦¦¦Bl
______________________________________________n^_________R
Mas
vidro.
<m
k__P^ Tn^Qitw_s
' ^*__ _____
do
imediata
tuiçào
"T^^.**"!
*' ^^^^^^^^^^^^^__^K__Í^*^' '"*
^aB
Hm^^^^^^^'
madrugada de sábado, quando outro vidro foi quebrado.
\
A policia, informada, náo tomou osprovidencias
'.¦'¦
prejuízos e a violem
^^¦t ¦
^^H
__Kí____
__!_-___§*_.
"'•'¦'¦ íif-¦'i^^^^iri^i
Ontem, na terceira investida,
e
';¦•* S
____P' ___ ______& ;'"-;¦ V
quebrados as
¦ __¦ _____BI
cia foram maiores: seis vidros ficaram15 metros
a ¦_
Kll:
no sajao
de
cerca
a
& as Segaram penetrar
de festas do templo, no andar térreo Eram Pedaços-de
provavelmente
tijolos e pequenos blocos de concreto,rernanescente.do
recolhidoide algum canteiro de obra
ninguém
metrô Muitos vizinhos ouviram o barulho mas
conseguiu avistar os atacantes. E, receosos, preferiram
não dar informações. „-.._-.-!,._
lado.da
Segundo Moussa, foi o vigia de um prédio ao
brancos e
homens
três
quando
sinagoga que percebeu
*i.!Í__!_1_5í5í^^ ___Ü^
bege ei em
'
-________j>»'»)/i' *• j"***^^*M***t^'iii
um negro desceram de um Volkswagem
contra
de
dezenas
pedras
atiraram
'.*/'
'
^V[f^_P^^___P^ f*P^**^*: menos de 15 minutos,
Í_li^
*'a\
'.' .
- sabendo que estaa fachada do templo. Em- seguida
saíram em direção ao cairo,
vam sendo observados
O
em
e
fugiram
adiante,
mais
parado
^ta.veaq^d^
mas
4707,
da
números
placa,
os
anotar
só
conseguiu
vigia
,
afirma poder reconhecer os atacantes.
- Eu nào sei a quem atribuir, mas pela lógica, deve
Deve
ser relacionado com o movimento anti-sionista
no Líbano
haver alguma ligaçào com os acontecimentos
_ afiimTMoussa que há cerca de 20 anos passou a
.
freqüentar o Templo Sidon.
Conde
A Sociedade Israelita Templo Sidon, na Rua
nos
de Bonfim, abriga duas sinagogas: a maisde antiga,
30 anos, p a
fundos do terreno, foi construída ha cerca
mais nova, de frente para a Rua Conde de Bonfim.
15 metros no salão inaugurada em 1962.
O 3" ataque foi o pior: as pedras atingiram
¦^^^_f^_i_-li*^-:'

Confiante na vitória — que considera
"quase tão fácil" quanto atravessar os
menos de 50 metros que, na Avenida Rio
Branco, separam o escritório do BNDES,
onde trabalha, do Clube de Engenharia,
cuja presidência vai disputar, Alexandre
Leal ri quando lhe dizem que a chapa da
oposição o acusa de querer transformar o
clube em uma espécie de sindicato todopoderoso.
— O que não apenas eu, mas os coleda
gas que colocaram o meu nome no alto e
chapa Centenário, o que nós queremos
como
que questões tào sérias e atuais,
da
desemprego e redução dos saláriosa enclasse, sejam questões prioritárias
frentar — diz Alexandre Henrique Leal
Filho 43 anos, engenheiro industrial meof
cànico formado pela PUC e Master ha
Construtivo
Science pela Stanford University, e de
'¦ Impecável terno azul-marinho, grava- três anos diretor do Departamento
ta estreita, de acordo com os padrões da Atividades Técnicas do Clube cuja presimoda, relógio digital de ouro no pu>so, dência agora pleiteia.
Matheus Schnaider transmite uma firme
obstinação de mudar os caminhos do
Aberto
Clube de Engenharia com a campanha
apenas
há
desenvolver
a
começou
que
dois meses. Seu método consiste em fazer
Respondendo sempre com tiradas aledia,
às perguntas que lhe fazem sobre sua
palestras, de três a cinco vezes aoseguigres
pela
doméstica — é um apaixonado"quase
para grupos de 20 a 30 engenheiros,
vida
o faz ficar lendo
das de debates. Houve casos, como cono
que
História,
e
30
horas
tou de uma palestra durar seis
todo dia até alta noite", a despeito das
minutos, e ele calcula já ter falado a cerca reclamações da mulher, e livros de Histode 2 mil 500 profissionais da categoria.
ria sào o melhor presente que lhe podem
Schnaider é diplomado em Engenha- oferecer — Alexandre desencosta-se da
ria Mecânica e em Engenharia Económi- cadeira e suspende, por um momento, seu
ca pela Escola Nacional de Engenharia. jeito descontraído, mudando de semblanEspecializou-se em Gestão de Empresas te para refutar outra acusação que lne laz
. na França e fez curso de pós-graduação a chapa contrária: que, na busca de voera Engenharia de Produção em Israel. tos, ele estaria assumindo compromissos
Em 1979, assumiu a Secretaria de Plane- no campo político partidário.
do Municijamento e Coordenação Geral atualmente
_ Absolutamente. Repilo (aqui. ele
pio do Rio de Janeiro, doe Banerj e BD-ocupa a vice-presidência
sorri achando graça na conjugamesmo
Rio. Tem como vice-presidente de sua çào do verbo) a tentativa de querer fazer
TeóCarlos
ch«pa o presidente do metrô,
da eleição um confronto partidário. Na
philo Souza e Mello.
chapa que represento nâo existe nenhum
Para Matheus Schnaider, a função do compromisso
partidário. Concordo, poClube de Engenharia deve ser construtirém em que esta posição não significa
semmantendo-se
nós deixe de ter suas
va e nunca destrutiva,
o leque que qualquer um de
e mesmo
pre aberto à participação de todo
político-partidárias
preferências
a
de profissionais da categoria. Pensa queser ideológicas. E direi mais: nào fazemos,
relação entre sindicato e clube deve
nào faremos, patrulhamentos .ideolomarcada pelo apoio mútuo, e nao pelaa gicos.
dominação de uma das partes sobre
— com
outra.
Nem o Clube de Engenharia atrelaficar
— O Clube deve também apoiar, como
as seus atuais 12 mil sócios pode
Diz Alexandre
órgão independente e intermediador,
do a Partidos
engede
"Nào fariapolíticos.
sentido que a minha
Leal, sociedades de representação
a.parüI nheiros, como o CREA (Conselho Regiochapa, cujo programa reivindicae arquiteativa dos engenheiros
nal de Engenharia e Arquitetura) AFEAe
cipação
de
(Associação Fluminense de Engenharia
tos para a formulação e concretização
Arquitetura) e outras. Devemos destacar
capazes de defender os interesses
idéias
o compromisso com o aperfeiçoamento
da classe, fosse agora mascarar os probledemocrático dos conselhos fiscalizadores
mas e engajar-se numa visào partidária
no exercício das atividades vinculadas ao
política".
Clube — observou.
— O Clube deve ser aberto a toda e
dos
Plataforma
qualquer corrente de pensamento
amanha,
de
os
e
hoje
de
os
destasócios,
seus
Schnaider
Em sua plataforma.
— conclui o
ca o aspecto social em termos de políticaa isso é o que eu defendo
situacionista.
candidato
econômica, a luta contra o desemprego,
regioênfase na solução dos problemas nacionais a preservação dos interesses
Plataforma
_nais: oferece apoio técnico às associações
de
comunitárias
de bairro, âs associações
Alexandre Leal preocupa-se com o de«iaixa renda; propõe o estudo da reformae
salarial e aquilo a
zoneamento
a questão
do
e
semprego,
Obras
de
do Código
"aniquilamento de empreanalide
além
chama
ele
urbano,
solo
que
ocupação do
"desarticulação do
m sar a política nacional de habitação e o sas de engenharia" e
sistema de reajustes salariais abaixo do setor público". No Brasil, onde chegam a
entre os quase
_ INPC. Promete ainda a modernização aa 22 mil os desempregados,
registraarquitetos
e
Clube.
do
engenheiros
mil
220
administrativa
_ estrutura
desemmil
4
de
é
decisão
à
a
Rio
oposiçào
(no
sua
proporçào
dos
Ele manifestou
_
empregados),
do Conselho de Administração do Clube pregados "absurdo",
para uns 41 mil"fantasma
aterum
isso é um
= de aprovar a formulação de uma ação
• popular contra a Companhia Vale do Rio rador".
"absurdo", segunS Doce "por pretensas intenções de licitar
A solução para esse "participação
B direitos exploratlvos de minérios na área
dos
de Carajás". Para Schnaider, a açào do do Alexandre, está na
e
em
programas
ou
arquitetos
e
ódios
em
engenheiros
Clube nào deve ser calcada
condidêem
lhes
"mas
a
várias
com
que
«"• conflitos,
iniciativas
no debate amplo,
de ser ouvidos e poderem influenciar.
Z adiscussão das melhores alternativas para cões
nas decisões aptas a alterar a situação
assinalou.
con•* categoria",
de
o
considera
pedido
Schnaider
da premissa de que a cate"
E. partindo
pela Empresa
'está
cordata feito na terça-feira
drasticamente seu
perdendo
—
de
goria
consequenem
Engenharia Servix
à redução dos
devido
aquisitivo,
""
do atraso de pagamento de órgãos poder
cia
que o esteio
Alexandre
quer
salários".
= federais e estaduais — um sintoma do que
forte da sua plataforma seja a dismais
"momento
Engenhada
cntico
Z chama de
cussào dos problemas da classe entre
~"" ria nacional":
empresários i ambas as
— Ela esta ameaçada de sucumbir pe- assalariados e o Clube de Engenharia),
integram
classes
Z" Ia incompreensão de alguns dirigentes
"não apenas entre os dirigentes mas enpúblicos, que nao entendem que ao destre todos os sócios, e nao apenas em
esengenharia
de
Z trair uma companhia
âmbito regional mas em âmbito nanacional
£ tào dilapidando um patrimônio
cional".
_L_—- concluiu.

Recuoerar o papel de clube de debates
prejuízo de
dos
"sua problemas nacionais,de sem
casa do engefunçào tradicional
nheiro, e reativar uma administração que
considera sem dinamismo, sáo algumas
das propostas da chapa Renovação, liderada pelo vice-presidente do Banerj, Matheus Schnaider, candidato da oposição.
A chapa Renovação nasceu de uma
dissidência da situação, em protesto cona que Schnaider
tra uma administração
"chama
de "inoperante e sem dinamismo". Ele critica, ainda, o que considera a
ações da
presença politico-partidária nas
a todos os
situação, e propõe o apoio
"independente de
' setores da Engenharia,
serem autônomos, executivos ou assalariados".
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PHILUPUSiY,
GORAN SJOBIRG,
DANIEL HlltfNE
IRNBT WITTEMBER6
PARTICIPAWOOVttCONBRftRR
Públicas vai reumr em Brasília,
O VII Congresso Bras.leiro de Relações
ma,s importantes do mundo em
de loa 3 de setembro, alguns dos nomes
e professor nos EUA,;.
relações públicas. Phillip Lesly, consultor
The Axel Johnson Group, da Sueca e
Gõran Sjõberg. vice-presidente do
Publ.cRelat.onsAssoc.at.on.
presidente eleito da IPRA-International
relações
de
públicas e internacionais da
Hillen,
gerente
nara 1983- Dan.el
em Washington estarão
Alcoa nos EUA e Ernest Wittemberg, consultor
hoje.
nrnfi^n
de
falando sobre a nossa profissão nos dias
da profissão
caminhos
novos
os
É a oportunidade de você conhecer
a sociedade
frente
e
e avaliar quais as suas responsabilidades possibilidades
p an mundo em que vivemos.
erros e apr.morar acertos
É hora de trocar idéias e exper.ências. Corrigir
E para isto sua presença é fundamental.
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J3RP

associação BrasHeira de Relações Públicas- DF
Ed S-oPau.o »/111
Fone 226-4681
Aoo.o CONRERP/DF
Conselho Regional de Profissionais de
Relações Públicas - 6a Região
SCS

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM.
-^**^_»_h!

congresso
brasileiro de
relações públicas
VII CONBRARP
Brasília, 1° a 3 de setembro
de 1982
Centro de Convenções
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sraeiense
bloqueio
apjós
Retirada da OLP prossegue
-_>y^-v,—>^v:-.v.-r...,:-.v---- ¦---.

Beirute - O navio cipriota Sol Phryne. com
Palestium segundo grupo de 1 mil guerrilheiros>canhoneinos — bloqueado durante todo o dia poro
porto de
ras israelenses - deixou finalmente o mediador
Beirute, à noite, após um acordo comum
porta-voz
arSano Philip Habib, Informoulibanesa.
do Exército de Israel na Capital
A saída foi permitida depois que os Estados
Unidos garantiram que os 21 jipes m!ü£K»taa°f'
pelo acordo de reürada)
pitado! (o que é proibido
antes
que os palestinos cheserão desembarcados
final, possivelmente
destino
guern à Tunísia, seu
Deem Chipre. O porta-voz israelense observou:
causar
nao
vez
para
desta
sair
deixais
clSimos
.
problemas, mas isso náo se repetira

-
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EUA contestam
Defesa,
Em Washington, tanto o Secretôrloda
George
Estado
de
o
como
Weinberger,
Caspar
israeler_s^Ena«iteebloqueio
o
Shultz, criticaram
de televisão. Weinterger
vista â uma emissora
"não tinha o direitQ" de|
dfsst que Israel
£np«hra
o Miretirada dos guerrilheiros e responsabiüzou
ação.
Sharon
pela
Ariel
Defesa
da
nistro
— Será uma desgraça se Sharon usar o inctdente para reiniciar o bombardeio a Beirute.
em uma entrevista separada, comenShultz.
"Nâo
consideramos este um grande problema
touO Secretáno de
Saz de fazer cair o mundo".
disse
imprensa da Casa Branca, Larry Speakes
de férias na
que o Presidente Ronald Reagan,
Califórnia, foi Inteirado do bloqueio.
em
Tudo começou quando forças israelenses
dos
além
Palestinos^Sol
Beirute disseram que
pesado,
Phryne estava também levando material
e
ST jipes militares e bazucas, além de mulheresnrcriançaT contrariando o acordo previamente
mado.
se reuO Primeiro-Ministro Menahem Begin
LeSamuel
e
americano,
Embaixador
niu com o
autondaBeirute
em
enquanto
wis em Jerusalém,
procuravam
des americanas, frkncesas e libanesas
acordo, os guernSS com os israelenses. Pelo sair
com
rilheiros estavam autorizados a de apenas
equipamen«po
sem
e
qualquer
máo
de
arrrSs
disse^que;a
to pesado. Um porta-voz de Begin
por
solução do incidente envolveu a garantia
os veículos
Iscrito dos Estados Unidos de que
a
serão retirados do navio antes de sua chegada
Túnis.
Segundo a agência France Presse, .egionános
político
franceses em concordância com o comitêsubiram
a
Je coordenação da força multinacional,
as caixas
Sdo navio cipriota para i^P*^
e retiraram dos veículos vários lança-foguetes.
a existência de tais
m£.oX fontes negaram embarque
dos jipes.
o
apenas
aí^as. admitindo
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Líbano tenta eleger
hoje novo Presidente
Beirute — Com a retirada dos guerrilheiros
o Líbano
palestinos de Beirute prestesdea terminar,
crise
política
uma
caminho
a
ontem
parecia
seu próximo Presipara a escolha de quem serámembros,
reúne hoje
dente O Parlamento, de 92
Elias Sarkis, cujo
para tentar eleger o sucessordede setembro.
mandato se encerra dia 22
Por enquanto, o candidato de maiores possibilidades é um homem inaceitável para muitos
Gemayel de 34
políticos muçulmanos: Bashircristas
direitistas e
milícias
das
£nos, comandante
conhecido
aliado dos israelenses, que se tornou
(1975durante a devastadora guerra civil libanesa
76) quando os cristãos recusaram aliar-se a muçulmanos, esquerdistas e grupos palestinos.
Pela primeira vez desde a guerra civil, enconCamille
traram-se ontem, no Palácio Presidencial Libanesa
Frente
da
chefe
Chamon, ex-Presidente,
na região de
e líder da comunidade maronita esquerda
e da
Chouf e Walid Jumblatt, chefe da
Chouf.
de
também
druza
comunidade
que
Ao fim da reunião, os dois declararam
"a necessidade
discutiram a situação em Chouf e entre
as suas
de conservar a coexistência pacifica os resultados
sejam
que
comunidades, quaisquer
das eleições presidenciais".
Deputados de ambas as facções parlamentade Geres consideravam quase certa a eleição
mavel hoje. Por isto, os muçulmanos dedicavama assegurar
se ontem, segundo a agência Reuter,
contavam
e
ja
obtivesse
quorum,
náo
que sessão
Mas
com apoio dos 31 parlamentares necessários.
sua
se houver apenas uma defecção Gemayel terá
eleição garantida.
Políticos muçulmanos advertiram ontem, informou a Reuter, que a eleição de Gemayel pode
levar o país a uma nova guerra civil. Qualquer
força
tentativa dele de impor sua autoridade pela
esquere
muçulmanos
controladas
por
nas áreas
distas quase certamente levará a choques sangrentos.
A tensão política cresceu ontem em Beirute
com a tentativa de assassínio de um dos membros
o boicodo Parlamento que aparentemente apoia
de
Radio
A
Al-Rifai.
Hassan
hoje,
de
eleições
te às
intere
esta
baleado
foi
ele
Beirute anunciou que
Se Rifei
nado num hospital, em estado critico. hoje
sçra
morrer, o quorum para a sessão de
reduzido a 61 deputados, tornando mais fácil a
eleição de Gemayel.
Por tradição, o Presidente do Libano é sempre
eleito
um representante dos católicos maronitas,
com base num consenso entre cristãos e muçulmano caso
nos Este consenso parece não ser possívelsunltas
e
de Gemayel, porque lideres religiosos
eleição.
sua
à
opõem
se
xiitas
Press
Segundo a agência de notícias Unitedcnstajá
direitista
falange
da
chefe
o
International,
no
conta com 60 dos 62 votos indispensáveis
47 para
primeiro escrutínio. No segundo, bastarão
a vitória, ou seja. maioria simples. O ex-Presidente
Chamoun já foi mencionado como uma possível
alternativa.
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de guernUieiros palestinos a tleucar o
Hbfosdo piSr^ISn^Se
OLP na proa do Sol Georgios
Líbano desfraldam bandeira da

Sai a OLP, ficam os problemas
William E. Farrell

Th» New York Time»

Cairo — O início da retirada dos guerriquestões
lheiros palestinos fez surgir muitas
sem resposta entre diplomatas estrangeiros,
do Líbano
palestinos e árabes sobre o futuro
Algumas
quêsMédio.
Oriente
do
e do resto
toes focalizam o medo de que ocorram granda
des ações militares antes do termino

com o papel dos Estados Unidos durantenosa
invasão de Israel: a irritação está tanto
amargos editoriais da imprensa do Governo
de os
quanto nas camadas populares apesar
forneceo
serem
principal
Unidos
Estados
dor de armas e ajuda econômica.
Alguns editoriais recentes sào parecidos
aos Estados
com as criticas dos palestinos
Há um
Habib.
de
ao
até
e
papel
Unidos
Estados
os
de
que
crescente
lulsamento
genuíno na
Unidos não foram um mediador uma
autondisse
crise libanesa, mas como
"um representante de
dade palestina, foram
uma das partes envolvidas: Israel".
— Nào foi uma forma limpa de negociacão disse o palestino, referindo-se especificamente à recusa de Habib em conversar diretamente com a OLP, que foi inteirada de
suas propostas por intermediários.
• Sobre o plano de retirada, o Egyptlan
Mail (Jornal em língua inglesa editonalmente sóbrio em tempos normais) disse sábado:
— Pode isto ser o sucesso que de um
modo absurdo justifica os dois meses e meio
de horror no Líbano? Náo é uma brincadeira
desses que declaram que a solução foi encontrada com a transferência dos quartéis
da OLP no exílio para uma outra capital
árabe?
Existe aqui no Cairo e em toda parte nas
Oriente
mazelas dos conflitos e políticas domedo,
de
mesmo
ou
a
Médio, preocupação
da
aue os palestinos, feridos pela dispersão tais
OLP possam voltar à tática terrorista,
como seqüestros de avião no Oriente Médio,
Europa e Estados Unidos.

— 6 perigo potencial nas próximas se- disse
manas não pode ser subestimadoass nalansábado um diplomata ocidental,
do que o plano de retirada, potencialmente
amefrágil, delineado pelo enviado especial varias
falhar
por
Habib,
pode
riclnô Philip
razões.
No Egito
Em círculos políticos egípcios, há um
compromisso com a política do Presidente
Hosni Mubarak para pressionar os Estados
Unidos a uma nova atitude com relação aosa
palestinos, e especificamente a aceitar
idéia de autodeterminação palestina. o
Eis algumas das várias questões: que
palestinos
acontecerá com os guerrilheirosLíbano
em
entrincheirados no Norte do
torno de Tripoli e no Vale central de Bekaa?
Os israelenses irão atacá-los? Quanto tempo
A
os israelense? permanecerão no Líbano?dismarcada
pela
libanesa,
situação política
presenção, permitirá a eleição de um novo luta
sidente assimilável pelas facções, cuja dois
ffatricida nâo parou de vez nem nos
meses e meio de invasão israelense? será
Aos palestinos interessa saber qual
a atitude norte-americana nas próximas semanas ou meses. Muitas autoridades palestinas crêem que uma mudança da política
americana em relação à OLP só ocorrerá se
outros países árabes e ocidentais apresentarem argumentos convincentes ao Governo
Reagan, acompanhados de pressões táticas.
Outras questões abordam o tipo de as-à
sisténcia que os Governo árabes darão
os
OLP Há um ressentimento residual entredos
líderes da OLP por causa da passividade
Beirute
países árabes durante o cerco aos lideres
Ocidental. Mas pragmaticamente, apoio e
estão fazendo uma abertura para o
cooperação dos"a árabes, o que fontes palestinas dizem ser próxima fase" da existência
da OLP. Isto inclui o Egito, freqüentemente
denunciado pelos acordos de Camp David
que assinou em 197Ç.
de
Houve uma mudança na balança foi
poder no Oriente Médio? Se houve, como
e como será? Existe a possibilidade de um
por
Líbano dividido, controlado em parte
de
Israel e em parte pela Síria? Outra fonte
mil
incerteza é o fato de existirem aindaas 600
autondisso,
palestinos no Líbano. Além com
o medo dos
dades árabes se preocupam
milícias
muçulmanos de uma represália das armas
e
da falange crista, que receberam
apoio de Israel.

Desapontamento

Aqui no Egito, autoridades do Governo
e a imprensa expressaram desapontamento

Mubarak apela
por palestinos

3. Não entrega a domicilio.
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Begin fará ofensiva de paz

israelense,
Jpmsalém — O Primeiro-Ministro
- na reunião dominiMenahTm BSin. anunciou
seu Governo lançara
S de s^u Gabinete - que alcançar
amplo plano
de
fim
o
com
nova efetiva
do que ficou
dentro
mas
Médio,
de oaz noOriente
inforDavid
Camp
de
acordos
estabelecido nos
mou a agência United Press International.
que
Segundo a UPI, Israel também declarou
incursões de
está mostrando moderação frente às a
partir das
Seleiros palestinos infiltrados
de Bekaa
vale
no
Líbano,
do
Leste
a
sírias
tahas
retirada
de
o
processo
Sue Tão quer perturbar
Beirute.
de
dos guerrilheiros
c. comia
O Comando Militar de Israel, de ac ord morreu
israelense
soldado
um
UPI informou que
sofridos num
em comSênda dos ferimentos
para a
choaueTcom guerrilheiros da Organização
de Bekaa
Ubertlcãc^Palestina (OLP) no vale
guerrilheiros foSem Em outro incidente, trêsinfiltrar-se
nas htentavam
ral mor£s quando
área.
nhas israelenses na mesma
feriOutros cinco soldados israelenses foram
dos guerndos ao Norte de Tiro, numa embolada
lheiros contra um veículo do Exército.
_ Israel quer que todas estas violações do
Isto é o mecessar-fogo terminem imediatamente.
dos
retirada
de
o
processo
continue
lhorpara que
os americlaramente
advertimos
Nós
terroristas
nossa advertenTanos e supomos que transmitirão
- disse o Secretáno
cfa ao Governo de Damasco
do Gabinete de Israel, Dan Mendor.

Ao dar as boas-vindas,
os guerriHussein saudou
"membros
da
lheiros como
família (árabe) unida". Em
um gesto de deferència ao
monarca, os palestinos
permaneceram em fila,
sem suas armas, transportadas de Larnaca em um
avião do Exército jordaniano. O grupo fazia parte
da unidade Bader, do
Exército de Libertação da
Palestina (1 mil 500 homens), originalmente baseado na Jordânia.
Os demais combatentes
tiveram uma recepção oflciai no aeroporto internacional de Bagdá e seu lider, Gamil Shehada, declarou que a luta será contra o Irã e Israel. Segundo
a agência oficial de notícias iraquiana, Shehada é
membro do Comitê Centrai da Frente Árabe de
Libertação. Não há informações sobre o número
exato de guerrilheiros que
chegaram com ele, mas estima-se que sejam 135.
A partida dos 400 do Chipre foi adiada para esperar
a chegada de Farouk Kaddoumi, que estava em Paris. Assim que desembarcaram em Larnaca, depuseram armas e prometeram continuar lutando até
a vitória. Alguns tentaram
esconder granadas em
suas mochilas, mas um oflciai da OLP ordenava que
entregassem os expiosivos.
Desarmados e com fardas novas, os combatentes
subiram em 30 caminhões
que os transportaram ao
aeroporto internacional.
Ao passar pela entrada do
porto, o comboio foi saúdado por uma chuva de flores
e arroz, e gritos de simpatia de um grupo de cerca
de 200 cipriotas.

Papa recorda
os que sofrem

Weinberger revela novo plano

ameriWashington — O Secretário da Defesa
que o Governo
cano. Caspar Weinberger, dissenovo
plano para
Reagan está preparando um ârabe-israelenses.
de
paz
negociações
as
reativar
Há uma porção de idéias sendo discutidas e
acredito
consideradas, e um plano americano— que
Weindisse
formulação
de
em
processo
esteja
berger.
de passos
Acrescentou que existe uma série
outros;
países
desejam
que
Unidos
que os Estados
Media
apoiem para conseguir a paz no Oriente
Indagado se estes envolvem o estabelecimenrespondeu:
to de um Estado para o povo palestino, e multas
Há muitas idéias em discussão
várias
sugestões. Penso que poderá haver paz sob
ações.
de
diferentes espécies

Shultz defende autonomia

ameriWashington - O Secretário de Estado
à
P»no Georee Shultz, na primeira entrevista
disse
em
junho,
tomou
posse
televis__> delde que
ter uma parte na
S^tJm què o poví. Palestmo deve
as quais é goversob
deSnação dasíondiçòes
nado.
NBC
Shultz, falando à cadeia de televisão
disse oue a interpretação do Governo Reagan
e a Resolução242
Sbie o* acordos d?Camp DavidNações
Umdasé de
das
Segurança
de
^Conselho
Clsjordâma
da
tanto
retirar-se
aue Israel deverá
em
como da faixa de Gaza, território que ocupou
.
1967.
i
_ Dito Isto, acho que existe ainda um bocado
- acrescentou.
de espaço para negociações
os palestiIndagado se havia uma pátria para
Shultz
Cisjordania,
na
e
Gaza
de
faixa
nos na
respondeu:
_ certamente existe um lugar que muitos
em que vivem
deles chamam de pátria e um lugar
das
determinação
na
uma
parte
e onde devem ter
são
governados.
condiçóes sob as quais
Segurança
A Resolução 242 do Conselho de de
todos os
pediu a retirada das forças israelenses
teStórios ocupados, e o fim da beligerânciaieo
de cada
re_peito à integridade e independência
área.
na
Estado
terminar
Shultz disse também que Israeldedeve
em
colônias
sua
com
política
definitivamente "já
o
Presidente
disse
como
que,
fenítório árabe,
árabe indeReagan, estas colônias judias em solo
ou nao lega is nao sao
serem
de
pendentemente
Israel .
uma política construtiva por parte de

Castelgandolfo — O Paa
pa João Paulo H, falandoem
milhares de peregrinos
sua residência de verão,
disse ontem que embora a
paz tenha chegado final-é
mente ao Líbano, nâo
possível esquecer os sofrimentos do povo desse país.
— O espírito de todos
nós se abre à esperança
para que o —acordo seja estabelecido disse o Papa,
pedindo que todos os homens de "construtores
.boa vontade se
da
tomem
paz, buscando soluções no
espírito de diálogo e entendimento."

Vítimas podem ser 8 mil

Beirute — Somente 10% das vítimas da invasão israelense, calculadas entre 7 e 8 mil pessoas,
eram guerrilheiros palestinos, segundo estudo preliminar do Governo libanês sobre os 77 dias de
encarregado
guerra O economista Antoine Harik, materiais,
e
danos
baixas
das
levantamento
do
que tudo
disse que mais de 20 mil ficaram feridos e Destas,
o
civis.
eram
vítimas
das
indica que 90%
número de palestinos e libaneses e mais ou menos
igual.
Planejadores econômicos, citados pela agênde 12
cia AP disseram que o Líbano necessitara
em emprestibilhões de dólares - a maior parte
mos estrangeiros a juros baixos - para reconstruir
a deso país. Estudos preliminares indicam queiniciada
israelense,
invasão
truiçào causada pela
em 6 de junho, aumentou em 4 bilhões o custo
anteriormente estimado para a reconstrução.

Escombros e lixo
Autoridades municipais citadas pela mesma
de
agência calculam que só no setor Ocidental
Beirute os bombardeios por ar, terra e mar 25destrui7c dos
ram os deixaram seriamente danificados
que
edifícios O Governador Mitri Ammar afirmou
e
a prioridade agora é restaurar os serviçosO básicos
trabalho
retirar os escombros e lixo acumulado.retirada
dos
começará assim que se completar a
das
desativadas
sejam
minas
e
as
guerrilheiros
ruas.

BOMBO/m
LEITE CONDENSADO MOÇA 395g
SARDINHA GOMES DA COSTA 200 g
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 150g
VINAGRE QUALITÁ BRANCO 750 ml
ÁLCOOL ZIN 96°
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"FAMÍLIA UNIDA"

Washington e Bahrain — O Presidente
do Egito, Hosni Mubarak, declarou que os
Estados Unidos devem reconhecer o direito
dos palestinos à autodeterminação se o proEm
cesso de paz no Oriente for retomado. aflrartigo publicado no Washington Post,
mou que a recente ação no Libano acabou
com as esperanças de milhòes que estavam
a lutar pela paz.
dispostos
— "Estou profundamente preocupado e
angustiado com o trágico desenvolvimento
no Oriente Médio. A região está testemunhando uma catástrofe de proporções sem
precedentes", escreveu Mubarak. Observou
interpretação inaque Israel mantém uma sobre
os dispositicredltavelmente restrita
vos do acordo da Camp David, e está determinado a impedir o estabelecimento de um
Estado palestino.
Comentaristas árabes, citados pela
agência Reuter, consideraram a retirada dos
combatentes palestinos de Beirute uma vi-e
tória sobre Israel e os Estados Unidos
alguns afirmaram que a Revolução palestina deve se espalhar pelos países árabes.

. EJA PORQUEVOtÉ EgQNOMIT A
MO SUPERBOX E M1NIBOX:

¦_

Larnaca, Amà e Bahrain
— Os primeiros 400 guerrilheiros que deixaram sãbado o Líbano chegaram ontem a Jordânia e Iraque,
via Chipre. No aeroporto
de Lamaca, onde embarcaram para seus novos exílios, o porta-voz da OLP,
Farouk Kaddoumi, saudou os combatentes dizendo que a retirada significa
o início de uma nova luta
para conquistar uma pãtria.
Em Amã, o grupo de 265
palestinos foi recebido pelo Rei Hussein, o Comandante das Forças Armadas, General Záid Bin Shaker, e dirigentes da OLP.
"Vocês cumpriram seu dever com valentia; tèm defendido seus direitos com
coragem e honra. Temos
uma longa luta pela frente
e total fé em nossa vitória
final", disse o Rei que em
1970 reprimiu violentamente os palestinos em
seu país, em uma ação sangrenta conhecida como Setembro Negro.
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Combatentes
chegam
a exílio

FARINHA DE MANDIOCA kg
FARINHA DE TRIGO BOA SORTE kg
ARROZ GOIANO kg
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FEIJÃO PRETO kg

55,

CREME DE ARROZ COLOMBO 200g

24f FERMEITO

CREMOGEMA 2O0g VITAMINADA

44f

MOLHO DE TOMATE POMAROLA 350g

84, PÊSSEGOP

MAIZENASOOg
ALIMENTO INFANTIL NESTLÉ BEBÊ 125 g
MACARRÃO GENÉRICO 500g
BISCOITO ROSQUINHA GENÉRICO kg
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Beirute — Chorando como crian- bala e de estilhaços
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muralhas
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palestiS_R!§s**^
ças, os primeiros guerrilheiros
e
grandes
vagarosamente
dulibanesa
queimando
¦^liS»^
nos deixaram a capital
^T*
. r^^Sai»; __sBBB-BbbE^
^iflroíPi»
de luxo caindo aos pedaços.
_PB_ggs__
|
rante o rim de semana sob um clima ae noteis
mede
milhares
das
o
som
forte emoção. O embarque de 1 mil 500 Sobretudo, disparando e também das
homens e até algumas mulheres, todos tralhadorasde mão.
"**
•'•<• '¦'¦'¦¦'«___''"
^
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uniformizados como se fossem para granadas
de
total
um
libaneses,
soldados
aconteOs
um
virou
uma parada militar,
350 paraquecimento que tomou conta de Beirute 2 mil, sob o comando dos
distas franceses que desembarcaram
Ocidental.
do sábado como força
Desfilando em caminhões abertos na madrugada
multinaciocontingente
do
avançada
entre
pelas ruas do centro, passando
pouco antes do pier de
escombros de edifícios, crateras de nal. formavam
uma barreira intranspobombas e muros antitanques, os guer- embarque
nível.
saudados
foram
retirada
rilheiros em
Civis
A partir daquele ponto só seguiam
por uma fuzilaria ensurdecedora.
malas.
e militares, homens mulheres e crian- mesmo os guerrilheiros e suas
alto Nenhuma família pôde viajar junto.
o
atiravam
e
para
cantavam
ças
"Elas irão mais tarde", afirmava em
com o que fosse: pistolas, revólveres,
antibaterias
bom e claro português uma fotógrafa
metralhadoras,
fuzis,
que viveu vários anos no
palestina
aéreas e até granadas antitanques.
"Mas
a partida dos combatenO espetáculo de sábado e domingo Brasil.
tudo terminou."
foi o mesmo. Concentrados já durante tes não significa que
escritoaos
estádio
próximo
a noite no
Espectadores elegantes
rios da OLP, no sul de Beirute, os
guerrilheiros passaram o tempo entre
com a frase
despedidas afetuosas e emocionadas "suaUm cartaz em inglês novo futuro'
início
do
o
é
Pouca
gente
amigos.
e
partida
famílias
suas
de
freneticamente junto de
poderia imaginar que uma quantidade era agitado
libanesas do
estivesse
bandeiras
palestinas,
ainda
civis
^B^-B a\%íM
__S'...-.->-;-rf'
tão grande de
K___il_ir'
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muçulmados
nasserista,
ver
ruas
às
movimento
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Comunista
Partido
do
até
e
nos xiitas
a partida dos palestinos.
os
ma
guerH»'
caminhão,
do
alto
I
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___Í__________|
aasP^í-"-..'Entre os libaneses, o clima era de libanês. Do
disparavam e deixaóbvio alívio. A cidade começou a me- rilheiros também
legioos
vez mais nervosos
lhorar a olhos vistos desde que os vam cada
"; 1 '
¦'-'¦'¦ '
o nários franceses, com o dedo no gatimm _BSs>í_P_l
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deixaram
397
palestinos
primeiros
assalto.
de
fuzis
modernos
lho de seus
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país, na manhã de sábado. Os pontos
O Embaixador francês, Paul Marc
de passagem entre os dois lados estão
nos
"'
tráfego
'^^^^^W_B
l,-^-í!1®__èÍ'^6!--:'^X;;':
inspecionar
ao
' ¦'^Eeí"''v
pessoalmen'¦^?^x^^W^^^^^^Í'''^Í_^_^BcW_EkÍBÍ
Henry, vinha
MHW^^^^^^"-"'^ ¦
inteiramente abertos
_^_ft_^_^_^B_'rÍ_l_^_^_^_l_fl«l^^''*
_^_RV-^^V^_v^b"
dois sentidos, caminhões com comida te cada um dos caminhões. Uma grade
o
teto
fronnada de mão, colocada sobre
e combustível estão cruzando a
teira com mais facilidade e, desde on- um armazém semidestruído, explodiu
MÜrr
tem cedo, a luz também voltou para o a vinte metros de sua cabeça, provorxna
lado ocidental, transmitindo uma sen- cando enorme correria entre seus gar3 oi
sação de conforto raras vezes experi- da-costas. Do outro lado da barreira
dos soldados libaneses, diplomatas
mentada nas últimas sete semanas.
A população palestina, contudo, ocidentais de impecável paletó e grafrisa
despediu-se às lágrimas de seus com- vata, acompanhados de suas eleganbatentes. Ao longo das ruas por onde tes senhoras — que não poderiam peraquele —
do
passou o cortejo de caminhões os der um espetáculo como
ajudavam os libaneses no despacho
Exército libanês transportando
dos guerrilheiros.
guerrilheiros, mulheres mantinham
Alves > ^
Rosental Calmon Alves
Paris — Um garoto de 12
os
com uma mão o lenço no rosto, enxusó
nào
proibiram
libaneses
à
Os
anos disse ontem polícia que
estendisoluçào judicial ou o recurso a um-1^''
dos pagando o choro, e com a outra Algumas
guiana britânica. A solução desfajornalistas de viajarem junto também
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,s'eü árftair-té;'ciãude gheyet-de
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atrás
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Numa das esquinas do bairro Fa- ram sinal de sua presença. Rindo e
tes mas sua tentativa fracashospi18 i4
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nenhuma
Nâo foi dada
S-tiJÇ
interrogá-lo nào obteve reshomens do comitê executivo de Ara- rário local). oficial, mas funcionários
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batalhas
dentes.
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Lição de Preconceito
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cartilhas pafazem o jogo oposto
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assumir posições eleitorais".
pode-se reconstituir
clássica é
a
Mas
fórmula
A
eleitorais.
roteiro da perdição política.
I JornaTs políticos tomem posições
como
ao
Legislativo
do
do
longe
o
descrédito
pode
que
¦ cartilha do PDS vai mais
a de promover
tom
em
feitas
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próprios,
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Lm inibindo o comportamento parlamentar.
interesse do povo raramente
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aparente que
É presunçoso e inexato.
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ciados com argumentos
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trabalho
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não
o
é
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e mais lamentável
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Mais
Executivo
grave
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de provar. O envolvimento
da cartúha.nao
universal dos
arremate do raciocínio capuoso
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é
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suspeitas
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o
é senão raramente que
à responsabilidade de comprovar
que fogem
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,
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'
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candidatos
nos
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é
0 conceito
'.
imprensa política conceitos do
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dire.;ão
Mas,
da
partidária
endosso
o
democrac.a.
a
com
PDS
para desacreditar
se pode
democracia, é
: ,o no caráter oficial da cartilha. Que
trata de fazer deste país uma
difunde
bvro
um
de
e assegurar à
que
esperar
episódio
o
a
público
• didaticamente,
preciso trazer
na
prova
voltar atrás,
de
primeira
esse tipo de ensinamento
direção do PDS a oportunidade
os candidato, do
ou então sussubmeterão
injusto,
se
conceito
a
o
que
política
desautorizando
as,
: PDS? 0 mínimo é que. os candidato, goverrus
tentar o que disse o documento pedagógico para
de.to.^tentem
— e apresentar provas
foram
. pelo menos aqueles que
uso dos seus candidatos
formadores
de demagogia e
suspeita
, ^determinar as tendências do. órgãos
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forma.
que
única,
duas
das
;! de opinião". Tentar
leviandade.
à
de quem tenha em relação
possíveis por parte

Decisão deplorável
de
A coluna Informe JB, da ediçáo o
12/8/82, traz a nottcla do convite que
DCE da UERJ, fez a todos os candidatos
um
ao governo do Estado do Rio para exdebate, ao final do mês de agosto,
cluindo do convite, única e exclusivamente, a candidata Sandra Cavalcanti,
d°
Obviamente, o DCE da UERJ é soberano para convidar quem bem entender.
No entanto, a solitária exclusão reflete,
se
claramente, um patrulhamento que
então, no meio
pensava inexistente, até
universitário. a medi..
A nada e a ninguém contribui
comportaradicalizante,
e
da antipática
jovens
mento que deveria ser estranho adeplorauniversitários, ainda porque a
o
vel decisáo náo reflete, em absoluto,
consenso da maioria, que teria interesse
candiem ouvir as propostas de todos os
datos, e, entre essa maioria silenciosa,
mal representada pelo DCE, hâ unlversioptários com livre convencimento para
tar que nâo se submeterão às impôs
cões totalitárias de uma minoria. Oswaldo Ferreira Filho - Rio de Janeiro.

vai receber CrS 5
fato: a Telerj confessa que só
Nacobilhões
30
que o rundo
bUhõe. dos CrS
no Kio. A
arrecadou
Telecomunicações
de
nal
maneira que entende
Telebrá. utiliza o Fundo da
a ele
.„.„),... h rloarinncão específica
esoecítica a
ão para atender à destinação
funAs anomalias se acumulam. Existe um
dos serviços
expansão
a
financiar
do geral para
usuários. A
telefônicos com uma taxa paga pelos
anos, ja
10
vigorar
criada
por
taxa foi
para
cobrada.
ultrapassou o prazo mas continua sendo
a sua
No entanto, não é apücada de acordo com
e
inscreveu
se
paga
finalidade. 0 candidato que
telefone também é descartaa
um
direito
ter
para
do com a mesma indiferença burocrática pelos
e tarifas
cidadãos que só existem para pagar taxas
de
acima
obrigação
qualquer direito.
como uma
Além dos aspectos mais chocantes da situavolta a ameaçar os
ção de estrangulamento que
do que providenmais
é
telefones do Rio,
preciso
cias de rotina. A Telerj, ou alguém em posição
deve
mais elevada na escala da responsabilidade,
explicações. Que é feito com os recursos proporredes é
cionados pelas tarifas? A expansão das
Telecomunicade
custeada pelo Fundo Nacional
cobrada a todos os usuários,
ções, com uma taxa
cada
e pelo pagamento da instalação por parte de
Telerj
da
Diz
o
as
tarifas?
E
presidente
usuário.
em 313 veículos e os
que já reduziu a frota
400. Esses números
em
empregados
de
quadros
i_—. „.,,„ am
em relarepresentam proporcionalmente quanto,
il? E
os quadros de pessoal
e
veículos
aos
ção
esses
com
apenas
faz
se
não
custos
de
economia
dois itens. Os usuários gostariam de saber quantos salários a Telerj paga a seus empregados,
maiores salaporque empresas públicas pagam
o calendário
do
meses
de
número
que
maior
rios e
tem.

os
Está chegando a hora da verdade para
telefones. Toda a verdade, e não apenas unia
parte.

lopiCOS
',

Crioulo Doido

Um Congresso Internacional
no
„;de Psicoterapia que se realiza
, .Rio vai fazer a felicidade dos
-adeptos do sincretismo: propôe-se
—a estudar o valor terapêutico de
< "técnicas alternativas" como a
¦
umbanda, espiritismo, candomi blé etc. Os profissionais do ramo
1
estào preocupados com o poder
. aquisitivo da população, que nem
sempre pode pagar por um trata'
mento convencional. Uma ponta
"de nacionalismo também trans'
na afirmação de um psiparece
quiatra, segundo o qual "nossa
"
é
formação cultural e cientifica
européia". O povo brasileimuito
¦
essa linha, estaria
' ro, segundo
muito mais disposto a aceitar
"práticas terapêuticas" como as
nos
; que se pode experimentar
centros e terreiros.
I i
Assim se chega, realmente, às
' últimas conseqüências de um sin|1
cretismo que é uma das marcas
registradas do caráter nacional.
Nâo adianta muito protestar con' tra o
próprio sincretismo. Afinal,
'
tele é fruto das nessas origens heterogèneas, da própria difleulda'
de de colonizar e unificar um paisI continente: foi passando por cima
de todas as discrepâncias que se
fez o Brasil.
',
O que espanta é ver esse aut ên\
i fdoo sarapatel cultural transporta! do para o nível dos debates cicnti-fleos, nào com simples finalidade
I de estudo, mas para obter, even-

de crianças dá idéia das dimensoes e das carências do universo
pedagógico brasileiro.
Também característico da gestão Ludwig foi o processo escolhido para essa transformação: a fim
de que ninguém saia prejudicado,
o projeto só entrará em vigor em
1984. o que permitirá a adaptação
de editores, livreiros e dos prorealidade.
prios estudantes à nova
O projeto também foi precedido
de consultas a todas as entidades
do setor, como a Câmara Brasileira do Livro, os fabricantes de paa mapel etc. Descobriu-se, assim,
neira mais simples de prolongar a
duração do livro: bastava eliminar do texto básico os exercícios
que atualmente sâo preenchidos
no próprio livro, criando, em vez
disso, um caderno de atividades
para esses exercícios.
Desta maneira, através de sucessivas doações, o livro didático
se
poderá ser utilizado, segundo
calcula, por um prazo médio de
cinco anos. O fato de que assim se
beneficiam 17 milhões de estu|
dantes carentes, que nâo tèm condições de adquirir livros novos, da
idéia da dimensão social do projeasUma das últimas portarias
-Babem tr, — uma dessas medidas que o
sinadas pêIõ~Mliiii>Uü
it.-i.omu'.c'.or
senso estava
Ludwig traz a marca da sensatez bom
bom senso,
o
Mas
anos.
muitos
há
os
que caracterizou a sua gestão:
afirma a intvodo
contrario
que
ao
livros didáticos financiados pelo
dução do Discurso do Método, de
Governo passarão a ser feitos pa— Descartes, nao ê a coisa mais bem
anos
cinco
menos
ra durar pelo
distribuída do mundo. E ate mais
— e
enquanto os atuais tornam-se
no primeiro raro do que costuma parecer
praticamente inúteis
seus
os
valoriza
pose
o
isto
que
ano. O fato de que assim se pode,
ra beneficiar a cerca de 1 < milhões suidores.

tualmente, novas modalidades terapèuticas.
Ora, assim se chega ao verda"samba do crioulo doido".
deiro
Ninguém pensou em ir tão longe
no terreno da Medicina, onde alochepatas e homeopatas podem
gar a conviver civilizadamente
sem abandonar as diferenças —recíe,
procas de pontos-de-vista
nesse caso, tudo sâo, de fato, remédios. Já os psiquiatras se preparam, com toca a seriedade, para assistir a um filme sobre curan— por que
deirismo, e para tentar
não? — um intercâmbio de metodos. Arriscam-se a ter o riso do
Pois o
povo e da classe media.
povo não precisa da autorização
—
dos psiquiatras quando recorre
náo — aos
ou
recursos
de
falta
por
centros espíritas. E a classe média
também tem adotado, eventualmente, essa terapêutica. Mas,
quando procura um psiquiatra,
nào está esperando encontrar um
— ou um curandeiro.
pai-de-santo

Bom Senso

.
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Cartas

Linha Ocupada
de um novo
Paira sobre o Rio a ameaça
'
disponídado.
Os
telefônica.
rede
colapso em sua
"vei.
a situação vivida ante. do64 .
mostram
que
"pode
A P™"P<"
repetir-se com outros numero».
o. lOTJjggfc
Siferença é que, no passado,
~co. eram operados por uma e«-P«»;«^
^fe° denois de 64 foram entregue, a empresa.
Oj <W
Náo é pequena a diferença.
gffiSas
-nos,
tarifa,
justas
recusavam
por demagogia,
estrangeira, pudesconcessionária,
as
para que
à demanda.
i sem expandir a rede e atender
a tal
deteriorou
se
no
situação
A
passado
necessário
tornou
se
para enfrentá-la,
• ponto que, nacional. Assim se fez e os resultados
um plano
razoáveis até que a impressap geral
" pareciam
mudada para pior Revela o presiser
a
começa
"
Coronel Nelson Souto Jorge, que
Telerj,
da
dente
espera
: existe uma relação de 300 mil candidatos à
65 mil poderão
de telefones no Rio mas somente
só pode con.er atendidos. A empresa estadual
desse
fornecimento
o
tratar com os fabricantes
terminais.
número de
Mas
De um golpe o passado se faz presente.
O. 300 mil
mágica?
de
esse
passe
como foi possível
tida! denominados de demanda reprimida sao
um aparelho de
ter
a
habilitaram
se
dãos que
na companhia e
telefone. Isto é, inscreveram-se
reajustável
importância
panam mensalmente uma
usuário nao
o
Brasil
no
estabaieceu
se
que
' porque
a instalação da
pana apenas o uso, mas também
a custear a
continua
seu
o
tem
rede. Quem já
sobre
expansão da rede telefônica, porque
incide uma taxa
serviço
do
uso
ao
relativa
conta
Fundo Nacional de Telecomunipara abastecer o
CaS°C
— ou não deveriam ser —
"poucosNão são portanto
dar
os recursos em poder da Telerj para
vem a
a
empresa
entanto,
No
missão.
conta de sua
de atender aos
público declarar-se sem condições
mediante
pagamento
adquirido
direito
que têm
do que o
me nsal da quota. A explicação é pior

**

trabalhar
passageiros, ainda tèm que
nestas condições. Através desse jornal
chamo a atenção de alguém que possa
ajudar os pobres passageiros que só discomunicapõem da Citran como meio de
Casçâo entre as duas cidades. Wangles
tilho — Rio de Janeiro.
QillHnnl

*s*co
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"nos elucida". Erige-se hertambém não
capima colocando o busto em cima do fuste
tel ou retirando este, em cima do
dacoluna e náo no pedestal ou peanha
mereüat pedes, pés), pois sítio que nao
de próceres
náo pode ser
cem os infensos
"herma
"lirico termo
é meilustres. E o
lhor encofar; honra-se assim a Fagundes
herVarela. Exclame-se épico já que as ilusmas cantam a epopéia de homens— Rio
três. Dr Ernesto Tápia Caballero
de Janeiro.

Uma surpresa

BAS*

O veneno do erro

Pl_IIMTO

CoíriU^
Dado

fleOJSSTAL.

üjj

SOCO

Coluna & herma

O JB, edição de 4'8'82, pág. 5, publica
telegrama de Porto Alegre sob o titulo
XifóDagas"Osão transferidas, informando
Hospital das Clínicas, em
aue- —
a
outubro do ano passado, realizou prino
meira cirurgia no país e a quinta
mundo...".
Jâ tratei do assunto nesse mesmo
de
Jornal, em carta publicada na edição
22/1/73, pág. 10, em que avoquei a primazia para o cirurgião brasileiro Dr Rodolfo
Chapot Prevost, em operação realizada

surpresa !
Quero tornar pública minha
exise registrar a perfeita organização
— Botafogo — .
tente nas Casas Sendas
em ,
Rua Barão de Itambl. Ao chegar
notei
casa, após as compras habituais,
da
que houvera um pequeno engano
o
operadora do caixa, ao me fornecer
menos
troco: uma diferença de Cr$ 300, a
,
para o meu bolso.
nem
Como boa brasileira, sofrida mas
acreditar
em
por isso descrente (insisto
que funque ainda existe alguma coisaretornei
ao.,
cione neste país do absurdo),
reasupermercado, na vã expectativa de
ver meu rico dinheirinho.
ao ser ln-,
Quem quiser que acredite:
formado da minha reclamação, o encarfecharegado das operadoras ordenou o
engamento da caixa responsável pelo
no convidou-me a acompanhá-lo, Junto
ao
com a funcionária e a empacotadeira, nuescritório. Efetuou a conferência do diremerârio, constatou que havia umaminha
rença a mais Justlnha no valor da
reclamação e... me devolveu a importancia, com desculpas mis e, naturalmente,
o meu agradecimento e um elogio pela
dar
perfeita organização que conseguem
- Rio
à casa (...). Dilma Piedade e Silva
de Janeiro.

Sempre lmbuido do afã de esclarecer
os leitores, o JORNAL DO BRASIL pu-2
blicou a carta Polêmica (sáb. 24/7/82, p.
do Cad. B), mas quem subscreve pouco
esclarece e ainda confunde.
A coluna — em Arquitetura divide-se
em- basa ou base (parte inferior), fuste
supe(parte principal) e capitei (parte
rior) O capitei, coroamento do fuste,
consta de ábaco ou coroa, colarinho (lisO
tel) e o astrágalo (base do capitei).
fuste, com variadas dimensões, situa-se
entre o capitei e a base. A base, subdivltoro
Prevaleço-me da oportunidade para
dida em listei (ülete. mocheta),
ese
responder aos que me telefonarnou
Idosos em fila
(moldura circular na base das colunas)
--cl«verrr^xaBdojimiliaa_rçMSaC^Jd"
_^sciicla-OU nacela (moldura cõncava),
VéjõT"rirã~aT)s-veTKlrinos
uguaidanthr
impertinentes e antipáticas, lemBfanacp-ainda ^e~desõans£ir-ern outra parte: de
filhes estas palavras de Araújo Porto Aleo pagamento da pensão. Todos com
nllnto. peça quadrangular que serve
o
"Um erro estampado é um veneno
com
apoia
se
vezes
às
todos
e
coluna
perplexos
A
triste
à
basa.
sionomla
base
greexum ponto
é
imposto
pelo
à
imposto,
de
lança
se
posteridade;
no
desconto
pedestal.
que
Ministro da Previdência. Tirar dos vclhlHerma tem origem Incerto: de ermes,
falso de projeção no perímetro da hlstó"busto ou cabeça de Hermes" colocado
nhos e de muitos que recebem um salaria- e toda humanidade é desviada da
de
rio mínimo? Que descalabro!
sobre uma esteia, ou da confusão
senda da verdade, logo que os idealistas
e
Leio em seguida sobre os salários
erma, ballia, pilar, poste ou ermal,
ou historiadores falsificam os acontecia
e
"montão
evitar
marcavam
que
de pedras" que
mordomias do alto escalão do Governo...
mentos". É o que procuro
establfurcação dos caminhos ou os limites
continuarei a fazer sempre que houver
sobre os salários dos diretores das Por
—
Meu Deus, quanta injustiça!
das propriedades. Erma.-ae, atls, slgnlflensejo. Bruno de Almeida Magalhães
tais.
e pouRio de Janeiro.
ca "apoio". Hermes, para Cícero, era
que nào tirar desses privilegiados Contibusto, cabeça de Mercúrio; estátua de
os velhinhos e aposentados?
par
de
mármore ou madeira que representava
nue, mestre Drummond, com a série a
Ônibus velhos
algum Mercúrio. Hermae.-arum, para
sobre os velhos. Quem sabe
artigos
a
Juvenal era cabeça de homem, busto
força de sua pena conseguirá clarear
A empresa de ônibus Citran que liga,
de Mercúrio. Hermaeum
tocar o coração de nossos govere
mente
Govera
propriamente
o
Rio
localidades,
—
orentre outras
(lat.), ermaion (gr.), era uma câmara ou
nantes? Carmem Moretzsohn Rocha
nador Valadares, em Minas, esta a exigir
nada de Hermes ou bustos. Hermeta
Rio de Janeiro.
autoridapelas
fiscalização
melhor
uma
hermete (port) é a coluna à qual está
ou
des competentes.
Hermes
de
cabeça
uma
sobreposta
Equivoco
Até há pouco tempo, era comum, nos
Mercúrio. Coluna hermética ê a coluna
e
ônibus convencionais, isto é, sem leito
capitei.
cabeça
por
uma
tem
que
ar condicionado, a existência de baratas.
Mais uma vez, o JORNAL DO BRAÉ singular a história de Hermes (pila—
Os coletivos eram antigos e desconfortae arrematados no
em seu editorial de 30 de Julho
base
SIL
na
menores
res
foram
vels Atualmente, esses problemas
Histórica - Insiste no equlde Hermes): nos
Dissonância
busto
um
capitei
carros
por
de
resolvidos com a aquisição
voco de Incluir a República Islâmica do
tempos primevos Hermes (em cujo culto
novos e bonitos, que andam no horário.
era venerado
Irã entre os países árabes. Diz o texto:
importante)
era
4
número
do
o
os
com
"O fenômeno khomeinlsta veio evidenTal, no entanto, não ocorre
simples pilar quaum
de
forma
a
sob
apenas,
três,
de
tipo leito. Em número
ou madeira, com
ciar o fato de que o mundo árabe contimármore
de
drangular
aos
pedaços.
continuam velhos e caindo
masculino. Progrenua a viver na Idade Média". Prossegue:a
sexo
do
atributos
os
duas
as
entre
-O ciclo religioso tem muito a ver com
Poucas são as viagens
ao pilar
e
acrescentou-se
artes
as
diram
atraso:
um
acontece
cidades em que nâo
idade de uma civilização. Neste sentie, mais tarde, o busto
barba
e
cabeça
ora
fura,
ora por culpa de um pneu que
do, o mundo muçulmano ê 700 anos mais
do deus. Como Hermes era deus
e
jovem
despenca
por
um cano de descarga que
moço do que a civilização cristã".
do comércio, dos caminhos, protetor dos
aí a fora. Outras vezes até problemas
A ciência nâo pode admitir comparase erigiram esses pilares em
viajantes,
das
atrasos
em
que,
nos dias
mais sérios resultam
ções entre distintas civilizações
honra sua nas ruas, praças, nas encruzimédia,
em
para
levam,
nove horas que
atuais Caso a hipótese aventada acima
lhadas dos caminhos, nas estradas ruàs
sal
noturno
(o
fazer o percurso
fosse testemunho da verdade, a civilizarais como monólitos e até diante das
da
20h45mln tanto do Rio quanto de Govercomo em Atenas, às vezes com
cão judaica estaria milênios à frente nâo
portas,
atingir
a
chegaram
nador Valadares), jâ
cristã. Será? Os fatos
além das indicaenigmas,
civilização
ou
apotegmas
o tempo absurdo de 16 horas.
revelam tal avanço. E o dizer dos árabes
ções da direção dos caminhos.
As paradas na garagem da empresa,
colobraços
sem
busto
de Bagdá ou da Peninssula Ibérica dos
um
é
Herma
esculno meio da viagem, sâo cada vez mais
em
Busto,
oitavo e nono séculos da era crista? João
estipite.
um
sobre
cado
de
demoradas. Acresce, ainda, o fato
cabeça,
a
compreende
Batista de Medeiros Vargens, professor
ou
tura
pintura,
—
que dos três ônibus-leito, normalmente
numafigura
da
do
do Setor de Estudos Árabes da UFRJ
e
peito
parte
pescoço "bustos
só um está em condições (?), o que obrigaa
meio
em
Janeiro.
figuras
de
ou
Rio
na.
Que
o usuário, em caso de impedimento,
corpo, que se prolongam em alongados
"proloncompletar a viagem no convencional.
pedestais" (cit. do missivista) e
As cartas serão selecionadas para publiPara se ter uma idéia, o preço das passaBelas
de
(Dlc.
em
pedestal"
mil
1
Cr$
gando-se
gens é de, aproximadamente,
cação no todo ou em parto entre as que
exageros
palmasâo
Leal)
M.
R.
de
Artes
tipos
dos
200 e CrS 4 mil 300, em cada um
Testificam as explicações
tiverem assinatura, nome completo e leglleigos.
e
res
"Peanha, pede condução.
anteriormente.
ao
assinaladas
sujeitos
vel e endereço que permita confirmação
Os motoristas, coitados,
destal de pequenas dimensões..." slnónidesinteresse da empresa, sofrem muito
prévia.
supedâneo,
mo de soco ou soclo e de
mais, pois além de velarem pelo sono dos

JORNAL DO BRASIL LTDA
— Rio
Avenida Brasil, 500 — CEP 20 940
RJ
de Janeiro,
—
Caixa Postal 23.100 — 8. Cristóvão
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Telefone — 264-4422 (PABX)
Telex - (021) 23 690, (021) 23 262. (021)
21558
Classificados por telefone 284-3737
Os textos, fotografias e demais criações
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banco de dados ou processo similar, em
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Cr* 13.800,00
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Achatamento da classe média
Mieuel Colasuonno

r

Segundo, a falta de comas taLei Salarial, vigenpatibüizaçào entreDevido
e
belas do Imposto
te desde 1° de no
da Retenção na Fonte,
, __ vembro de 1979. intraz como conseqüência
traduziu várias inovações
um elevado montante de
na sistemática de reajusImposto de Renda retido,o
tes salariais, nos contratos
a mais do que o devido, de
1_3alários Mínimos I
de trabalho regidos pela
que exige o desembolso
CLT, sendo as mais imporgrande volume de restituitantes a obrigatoriedade
estisemestrais
ções (neste exercício,
de correções
250
CrS
de
total
num
base
mado
automáticas com
bilhões). Dados dea
num único índice nacional,
1978/79/80 mostram que
o INPC; reajustes diferenrelação Restituição/Imciados por classes de renda
ordem
posto Retido foi da
(correções superiores ao
de 70% para a classe dea
aumento do INPC para sarenda intermediária (4,5
lários mais baixos e corresala17,5 salários mínimos).
inferiores
para
ções
rios mais elevados); possiUm dos motivos que
bilidade de negociação dlvêm causando a elevação
do montante de imposto
reta entre as partes quanto
Mai-82*
retido na fonte é a utilizaao índice de produtiviNóv-81
Mai-81
Norv-80
Moi-80
Nov-79
dade.
. „„
ção de uma única Tabela
ÜH
I Perda real de salário
Os dados do Censo de 80
de Imposto Devido, em
confirmam a excessiva decoexistência com a políti_J Ganho reai de salário
sigualdade na distribuição
ca de reajustes salariais seda renda no país, sendo
* Reajustados com base nas Leis 6708 • 688S e nos valores
mestrais. Assim, a partir
do mês em que ocorre um
portanto desejável que toobservados no INPC
da política econômica
reajuste salarial, em teratente também para o asmos reais, a renda líquida
real do contribuinte é compecto redistributivo do Tabela
,
crescimento. Um dos pro- Comparação entre o Índice de v
primida no período do reatual
política
da
colhlmento.
de
pósitos
da Tabela de Imposto
de
salarial é contribuir para a Correção
Geral
índice
do
e
O fator de correção adoDevido
consecução desse objetivo. tenda
tado
para o imposto a resNa época da implanta- P™'?05 <1GP
I % AcumulodoTWT- T567
tituir, conjugado com a deina
ção desta proposição,na cafasagem dessa devolução,
índice de
de
fiação anual estava
de
índice
pode provocar perda
IGP
Correção
sa dos 45%; ao entrar no
contriIGP
do
aquisitivo
Correção
poder
do Imposto
ano de 1980, inicia um Ano-base
do Imposto
buinte; como ocorreu nos
Devido
curso ascendente, atinginDevido
exercícios 79/80, quando o
de
141,0
meses
do, em alguns
135,0
41
fator de correção fixado foi
35
1978
249,6
anos subseqüentes, índice 1979
195,8
77
bem inferior à taxa infla45
524,2
;anualizado de 120%.
303.5
110
cionária. No caso de o Im55
1.022,2
I A sistemática regressiva 1980
em
576,7
95
90
posto de Renda Retido com
de reajustes salariais está 1981
restituído
ser
excesso
concebida numa idéia de
um adequado intam- base em correção
tributário
sistema
inflação próxima dos 40%;
monetáao
de
achatamento
dice
do
Além
a
para o ria, o que se verifica é uma
esta, porém, passando
bém^çontribuem
a
salarial,
lei
•render a casa dos 100%, imposto pela
achatameníõ dbTJoder de transferência intertempovê seu
! impõe achatamento real classe médiacada vez poder
compra da classe média, ral do poder de compra do
mais
;de salário muito acentua- de compra
especial aqueles relati- contribuinte. Em outras
pela utilização em
do diminuindo sensível- reduzido,
à legislação do Impôs- palavras, esse caso pode
vos
um único indicador de to sobre
a Renda.
mente o poder de compra de
conao
interpretado como um
ser
de
preços
' dos assalariados das faixas variação
"empréstimo compulsóImdo
nítabela
a
os
todos
Primeiro,
; intermediárias e superio- sumidor para
sendo, rio", de recursos, especialveis de salários e para todo posto Devido vem reajusI res de renda.
mente da classe assalariaINPC, adotado sistematicamente,
O
País.
o
!' Assim, a intencionalidaé tada a índices bem infeno- da, ao Tesouro, empréstireferência,
de
fator
como
de da atual política sala- baseado na cesta de consu- res ao da inflação do ano, mo este não devidamente
rial transfere recursos inde renda especialmente os índices remunerado pela aplica, terclasses, e a mais preju- mo das famílias
5 salários referentes aos anos-base ção de inadequados fatoe
1
(entre
modal
A
média.
dicada é a classe
e é resultado de 1979 e 80, quando as dife- res de correção monetária,
lei preconiza ganhos reais mínimos),
das regiões me- renças foram alarmantes. como ocorreu em passado
média
uma
de salários até 11,5 salários
náo adequa- Esta prática reduz cada recente, além de não consimínimos e admite que haja tropolitanas, para o uso vez mais
a renda disporá- derar taxas de juros.
do, portanto,
perda de salário real para
todas
todo contribuinem
de
real
vel
Por outro lado, as recenindiscriminado
níos situados acima deste
as te cujo rendimento é sujei- tes modificações introduzitodas
e
regiões
para
as
é
• vel. Então, o que resulta
to ao Imposto Sobre a das no sistema de contnde renda.
uma redistribuiçâo na dis- faixas
inadequação
à
Renda. Além disso, faz
previdenciárias retribuiçào de salários, redis- noQuantose refere à renda, o com que aumente cada vez buições
ainda o poder
mais
duzem
que
rápida,
tribuição esta mais
me- mais o número de contri- de compra do consumidor.
classe
da
vida
de
custo
inquando maior o índice des- dia (entre 6 e 33 salános buiçóes do I.R., uma vez As alterações nas alíquoflacionário, afetando,
teve um compor- que ela passa a estabele- tas e na elevação do teto
se modo, o poder aquisiti- mínimos)
nos últimos 15 cer, a cada ano, menor teto de contribuição resultavo da classe média. Na rea- tamento
em cerca de rendimento para ram, direta e indiretamensuperior
meses
se
observa,
se
lidade, o que
ao isenção.
relativamente
6,6%
de
te, na diminuição da renda
aplicada a lei salarial para da classe modal (entre 2 e 6
do assaComo se pode depreen- disponível mensal
todas as faixas de renda, é salários mínimos) implilariado.
sisteesta
1,
sade
Tabela
da
der
significativa
a perda
por conseguinte, mática prejudica apenas o
iáríos mais altos (alguns cando,
sob esta ótica, contribuinte, indistinta- Miguel Colasuonno é presidentambém
comnão
casos, de 25%),
real de salário mente, seja com imposto a te da Ordem dos txor.omistas
uma
perda
pensada na mesmada promédia.
classe
a
para
porestituir ou com imposto a do Estado de São Paulo.
porção pelo ganho renda
Ao lado destes, alguns pagar.
baixa
de
pulação
outros fatores associados
(Fig. I).
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Uma redoma para o João

a sua vida.
Tecnologia eletrônica enriq uecendo

OBMMTASTK» .
JOGODAPIRAMIDE.
emoção
t~„*- a- sua
o,. _ habilidade
hahiiifiade e sinta a emoção
Teste
de construir e demolir uma pirâmide
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e porque os nosspsprim£*o
gre°gosTe todos^orientais,
comeram do fruto proibi
criados
foram
que
Pais " logo
— liberdade.
do
foi em novembro
No Brasil, o Valenciano retificaria:
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Yillas-Bôas Corrêa
sempre leva a
dència azarada, o candidato do PDS de empresas
boas razoes
a pesquisa
Palácio do Planalto tem as suas embaraço
impressão
que
Uma
pior.
a cabeça no
para hesitar, cocando
especializadas ratifica.
candidos
esta
às
ceder
pressões
em
O oa dúvida,
Ora então, como è que ficamos? O PDS
no radio.
brilhar
para reformar a
candidatos
querem
os
datos do PDS e meter mão à obra verdade,
assanhado,
de um
Em termos
Le Falcão. Trata-se. a bem da
cocará-se para aparecer na televisão.muitos casos.
item
um
de
cobrado,
sendo
Em
boa.
uma
ser
compromisso que está
pessoais, pode
trabalha no
indTpSel 1 projeto de abertura, jurado pelo
S?mentePque será. Mas o Governo seguramente
E.
Figueiredo.
.
varejo.
no
decide
Presidente João
não
e
Jtn).a
atacado
tem
o Governoi sairá
Mas de uns tempos para ca. a abertura.tem
num balanço geral, tudo indica que da campanha na
tão
e
tais
retoques,
a
sofrido tantos
facilitar
se
presença
^madoras
Das suas
perdendo,
alterações que está quase irreconhecível.das eleições
TV e no rádio.
forte
menos ,de
traço
o
anS feições permanece
O prazo está-se encurtando. Daqui a séquito de
conseqüência
lógica
sua
seu
o
a
_e 15 de novembro, com
uni mês. a Lei Falcão, com todo
Mesmo
ela poderá
da garantia da posse dos eleitos. e contar porque
Sculo estará em vigor. E verdadeE que
votos.
também nao e
tempo.
a
urna só se vira antes de receberlogo atrai hdilidasèr modificada qualquer
nao movei
Depois é muito difícil: a vitóriaescorar-se em irme
bom para o Governo deixar como esta.de retratos de
de
além
desfile
insuportável
o
desapoios, adesões,
Pois
unS palha.
a manifestação
Udos pelos
esteio moral. Quem investe contra
Sidatos pela TV. os textos insossos
furibundo e, como
fanático,
resumos b.ografiditatorial
com
um
rádio,
no
ou
%m§é
off
em
locutores
chama-se golp.sou na
SPdesPrezível. Antes da eleição
os que vão do bcstialógico ao grotesco
acima. Nao
furos
de
alguns
indicador
categoria,
monótono
outra
é
ta que
melhor das hipóteses, a
ha diferença
mraonatambérr,
nada.
informam
muitos. Até que bem poucos. Mas
não
33 que
formula
o Palácio do
Vamos e venhamos. Não há nenhuma e o radio
rão como uma denúncia de que
televisão
a mais um
a
abrir
e
Planalto forçou o Presidente Figueiredo
para bolir na Lei Falcão
vantajosa pa a o
seja
candidatos,
que
dos
ao acesso
'eLU<0
hostis ao
a
PDS Todas são unânime e teimosamenteda
Palácio do Planalto é uma casa trancada
critério
proporagarrado
mistérios,
seus
nos
PDS A divisão do horário pelo
sete chaves, fechado
de cada
sabe o que
cionalidade da representação parlamentar
como ostra aos seus segredos. Ninguém
conven.enmais
a
vista,
semana, o
a
Toda
Governo.
do
kgenda. parece, à primeira
cabeça
anda nela
marota e
conta
a
dedos
nos
faz
anda
Planalto
pelos gabinetes
te O
lâ£o?ná£ Abi-Ackel
maior, mais de
sua pasta de estudos e
a
sobraçando
conclui que o PDS ficará com a latia
Palacianos,
a divisão
Espera que
50%, sobrando menos da metade para
suges ões sobre a reforma da Lei Falcão.
os
e
PMDB
o
tormulas
cobrem
oposicionistas:
lhe
rascunho,
o
que
entre as quatro siglas
he peçam
desaGoverno
o
PT.
e
PDT
PTB,
nanicos
alternativas. Afinal, publicamente,
entregue
esta
nao
Pois
assunto
o
Mas a esperteza não tranqüiliza.
pèrtase, pretextando que ninguém toca no mais
altera
da Justiça. Mas
Ministro
ao
desata o nó cego da equação simplificada, 1nao
contra o
campanha.
o escore de começo de goleada: são 4 a
recente tabu, na assombração da
mal üo
talando
candidatos
eles O PDS
de
sem
PDS Quatro pacotes
Ruim com TV e rádio, pior
ele. b
como
Figueiredo
Presidente
do
Governo e só o PDS fingindo que não é com
carisma
o
conta com
a
o
com
allrnentarPois^
franco,
Planalto
O
falar
Para
esperança
esta
eleitoral.
nem
eu grande trunfo
em
PDS,
do
a
casuísmo*.truques
reunião dos candidatos governador
seu único cartucho. O resto são
todos os
de cédula
Brasília, na última semana, mostrou que
como o voto vinculado e, agora, o modelo
luscono
a vota,
os
eleitor
o
como
convida
gatos,
candidatos se parecem,
aue esconde a sigla e
isto, o João
Com
eleitoral.
cabo
fusco da campanha. São todos pardos.
encabrestado pelo
o rádio,
alem dos limites
anda se expondo demais, falando
Pensou-se em franquear a televisão e todos os
- pois que nao tem
de
representantes
assumindo
de
E
da prudência.
obrigando a presença
do Governo.
o debate. Isto
outro jeito - a carga pesada da defesa
partidos. Em lugar do monólogo, não moessem
identificavam
se
para
não
oposicionistas
o
Governo
e
o
João
candidatos
Ora
nara que os
resultado ja
ataque,
o público. Eram como que estranhos. O
o Governo a pau e cada critica, cada
do
pode ser medido na queda da popularidade
recebesse na hora o revide, o pronto esclarec.menO
indesejável.
nao
Governo
o
vertical,
perigosa,
Presidente, queda
to. Em poucas palavras, para que
das
a
abertura,
garantia
João afinal, é o fiador da
fosse, nunca, atacado sem defesa.
todo munnos
eleições, o avalista da democracia. Para
Mas como é que o Planalto pode confiaropôs.numa
posto
ser
preservado,
do o João devia
seus advogados do PDS. depois do comício
sozinho.
da
PDS
o
ide.a
A
perder
deixar
oficial?
Vamos
Partido
redoma.
donistà da reunião do
Nao se
Como perdido já está o Governo.
obrigatoriedade do debate parece arquivada.
fala mais no assunto.
do JORNAL OO
Villas-Bôas Corrêa é repórter político
E ademais, o Planalto está acompanhando,
candidatos
de
debates
BRASIL.
pela bisbilhotice do SN1. os alguns. Por uma comaem muitos Estados. Ou em

fV_/í« de
Ap Athayde
Athavde
Felix
não será por
Brasil, o nensar e obrar. Automaticamente, pois,
. ARA tratar de coisas (rés) do chão doao Lunano falta de apoio moral que o Joào Sem desistira de fazer
' articuSa se vè obrigado a recorrer
Ele conte conosco, que
Valenciano - deste pais uma democracia.
Cortez,
Jeronymo
H
que
Pcrnétuo
de vergonhana.cara rinsco contemos convosco.
orirnefro e único cientista político
articulado à Unguaestá
Kivft
o leitor que o articulista
e
J
*2 JEi
escreveu para todos os reinos da Terra
Por ele o
8^,S_8S!SrSSS reinos da Terra. "o mundo
sabendo que
ValencTano ficam escritordee leitor
março", talvez no dia em que
tVve Drincípio ( .) no mès
rebelaram em Minas
as tropas do General Mourão se
Gerais.
uma Nação vitoriosa.
Mas há quem conteste.
há outra receita que é
pensa que a
O próprio Valenciano adverte que
Estará muito fora de órbita quem
o MDB
19T8,
de
quantor
eleitoral
OpoSão biSrá a surra
voios.
^rr,tr,n n Arena oor quase cinco milhões ae
e fazer até a maioria
d^ve
ganhar
Oposição
a
vez
DeS
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e plunpartiKl ao.dividir sua legenda com o Governo
da cama e quecaiu
quis.
Porque
rSkíu-se
______-«?
hoje oscand datos itosde
.ro^onariz A?alponto que entre
si do que acusam o
mais
nnosicào se acusam
de legendar o PDS
lembram
se
?Ko ao Governo. Nem inflação.
da
97%
de
índice
o
com
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de erva. porem
c' rãonr^^s- haverá abundância
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há portanto, motivo para João Sem preocupar-

leitor, entenda-me
se ainda não estamos entendidos,

1 Ao caírem os blocos do
OVNI, desloque
4 homens à esquerda ou
à direita, para construir
a pirâmide.

2.Se 3 blocos cairem para
fora, a partida estará
terminada. Comece de

novo.

""fflSfliSeta
frutas, e fará náo
h_vera
destruuá muita,
que ue
geada no fim dela Sfe
pouco
boa. Se for fria. tardarão os
f°S0edme0nonsaE^rtmbom
proveito.
fmtose seráo bons e de

(200 m do prolundidado).

mã'¦'••>', tvn \

-'si_______B- DW-1000C ^^^õimm/ AX"250
Caixa de aço
DW-10OO

~>vÇ"—-I

Aço inoxidável

fechada
casuísmo por decreto ou por questão o articulista nao
coisa,
alguma
retrucar
<STenor quer
^TSrfesía^fabula inventada agorinha. porque a
do
.. , historia de João Sem. João Sem Copa
soU.
«tona
MWET JolOm
^^^^
mQS
controle da divida externa^oa
que

do mundo livre para

DESPERTADOR
PARA SENHORAS.

SUPERFINO
(4,6 mm da
oipoitural,

_W>_

T_i__?/

LB-315^
Cromado.

^'Tara3ter^dnartedi?e°i

da
que o futuro vai depender

".1.i_,fiCáe___^r-_L-_:
força te nao da tarsjiLuA_gUL'c"°"_uma sueteaaaer-e-p

saber o que a historia diz de
saber como essa sociedade funciona^
do JORNAL DO BRASIL
F.lix d. Alhoyde é .«Jatar

lncrivelpilhade7anosde
duração.
,'
. Marcador de tempo, cronógraf o
de 1/100 de segundo.
• Alarme diário.
. Sinal horário.
1 Calendário automático.

Alarme com três
melodias
Sinal horário.
Cronôgrafode1/I00de
segundo
Marcador de tempo.

39

Caixa de aço
inoxidável.

Dourado.

Incrível pilha de
7 anos de duração.
Calendário
automático.

• Calendário
automático.

Alarme diário.
Sinal horário.
Calendário
automático.

, «^-..t..- _m
-hoouc,>no u\odiário.
w."»N"
• Os rtlogim C am iM«m a a»ua. apoeii.1..
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LA-555
Cromado.

LW101C,

LB-31SO

Resinado
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Í^LW-101
•'
Aço
inoxidável

inoxidável.

3Ca"....

4.Tente aumentar o seu
número de pontos,
retirando os blocos da
pirâmide. Se um deles
cair no chão, o jogo
recomeçará
automaticamente.

3.Se você conseguir
terminar a construção
da pirâmide, ganha
pontos. Começa agora
a demolição.
RELÓGIO FEMININO
APROVA DE ÁGUA
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Coisas da política

O Brasil através
"Lunário
Perpétuo"
do

wmmm

t.

1" caderno

a

22,m°
gM^feaKiíiMi."-»*^"'"0 Te'

Relógio digital é
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segunda-feira, 23/888

m Violências começam antes
—Falecimentos ^e Q so\ naScer na Baixada
Rio de Janeiro
e quatro pessoasontemmorrem
foram violen«Raimundo Fernandes Bare a manhã de
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A madrugada
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-bosa Filho, 56. de infarto.
4.
Isdxida Fluminense. Na Rua Bartolomeu
cariode
Leblon.
no
fábrica
uma
em casa.
de
atrás
üiuntoada,
KÔ
¦¦'flflP^ífl^K'" «TBBk/^V';.:
a
ca. comerciante, casado Bueno
em Comendador Soares, um casal foi morto ao
Recife,
com Vânia Lima Barbosa, S
próxima
Rua
na
. tinha dois filhos: Carlos e tiros oor desconhecidos;
Kte Cambem em Comendador^oares.*£**£*
' 1 B^ÉÍÉKS iB
^-Henrique, uma neta.
de tóxicos e
1
~Paulo Cessr Machado de nado úm homem acusado de traficante Tomas, de 28
1 jHaflB flflflhtBflV* í-jJflW * l9h mWmt jJaflBBBk ^Jflflflflfl^flflflB?' flflMSÉ^ '
polícia, Antônio.Lopes
**01iveira, 70, de insuficiên- S^urado pela
barnga
na
45
de
tiro
pistola
um
""cia renal, no Hospital da anos, com
ao
Em Queimados, área da 55a DP, o corpo
Pfia^ "
^Santa Casa, carioca, viúvo
BB^£^r*\^flfl
¦¦
afllafl aL i ^Bka^3
a
polícia.Jorgego«
segundo
na
**de Norma Menezes de Oh- traficante e assaltante,
tiros
dois
com
encontrado
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Quando tentava uma ul20% da população de 500 noite -de lâmpadas incandescentes, o sistema de
que descarregar aqui.
afirmannervosismo:
e
o
deles,
Dois
alegria
mens.
em alta veloMarino
Alberto
A
trapassagem
Justiça.
da
barra".
poucos
a
segurar
mil pessoas tinham paren- ilunünaçâo das bocas do Rebouças é comandado pelo
segundo
tem
lá
que
chegando
do ser policiais,
"Marcas do que se
testemusegundo
Cartório
do
retirou
cidade,
Júnior,
fazem
resicantaram:
* tesco com o Leão.
a
que
metros da chegada, elas
ela. revistaram toda
Caado^de fora Por duas células fotoeletrícas.
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Geraldo
de
Jadir
Novo
o
dossiê
nhas,
Vara
nasce
a
22*
dia
com
da
todo
acordo
foLSonhos que vamos ter/Como
dència. partindo em segui- volumes referentes ao ca28
de
aumentar ou diminuir a luz no túnel de
decorador,
velho
bral.
um
de
em cada amanhecer". Era a música
da sem nada levar.
do
direção
a
intensidade da luz solar.
do
exame
o
anos,
e
concluiu
perdeu
so,
comercial que ficou gravado na memória.
Muito nervosa. Dilma material neste final de seBrasilia RJ, QR-7270, e
Nas celas, os
cheio.
estava
auditório
34"
o
da
14h,
Às
deaos
policiais
contou
morreu nas ferragens do
mana, para apresentar
almoçar com suas famílias e
internos acabavam de "Vocè
DP, em Bangu, onde regis- núncia
veículo que se chocou conAVISOS RELIGIOSOS
o
com
ficou mareado
pareciam à vontade:
trou o seqüestro do maritra um poste de iluminaExplicou que poderá ofebalanço da barca? Pra nós mareado é uma gíria,
do, que preparava o almo- recer várias denúncias, ou
çáo na Avenida Santa
que
Muitas
CIRURGIÃO DENTISTA
ginas
significa cortejador, paquerador.
só, contra todos os
Cruz. em frente ao n" 4 725.
ço, por volta das 1 lh30min.
a
uma
em
que
tempo
Houve
de envolvidos, caso entenda
vocês falam nascem aqui.
quando ouviu o grito
em Bangu. ontem de maos
mas
guardas
conversava como surdo-mudo.
Gérson — que que o presidente e exgente
vizinha.
sua
drugada. Ao seu lado. a
.
barato
Excepcional, a menor
aprenderam o alfabeto e cortaram nosso
sete meses na diretores da Caixa cometetrabalhou
irmà Tatiana da Silva Ca...
, _
Solange Ferreira da Silva,
comentou um deles.
Sprink, no Rio-Sul. como ram crime de peculato em
bral. de 25 anos. também
DIA
Sussekind.
T
DE
Elizabeth
MISSA
desapareceu
Comissáo.
de 10 anos,
A presidente da
e está desempre- caráter continuado. Nessa
bombeiro
morreu antes da chegada
atendendo
ande
dava os retoques finais da apresentação também da
por volta das 22h casa onagradece as manifeshá um mès — chega- hipótese, estarão sujeitos à
dos bombeiros de Reaconsternada,
gado
família
A
e a jornalista Tânia Coelho,
foi
outros,
e
ocasião do
teontem. perto da
uns
variável
casa
"Acho
va
em
reclusão,
recebidas
quando
por
lengo.
de
carinho
de
esse
pena
tacões
que
de mora com a avó Regina
Comissão, nâo segurou a emoção:
abordado pelos desconhe- de dois a 12 anos. com
Policiais da 34a DP.- de
e convida os demais parenfalecimento
sistema
seu
penai
do
vida
na
Estrana
histórico
Silva,
marco
um
a
é
festival
forçou
celebra
o
Gomes da
a
deles
será
terço
Um
apuraram que amum
cidos.
de
Bangu.
missa,
acréscimo
que
encontro
tes e amigos para a
brasilei Sem contar que está sendo um
da Marechal Alencastro,
ao Viaduto
no carro, enquanto um sexto; e se isto aconte11 horas na
entrar
dirigiam
as
se
bos
24,
dia
com
terça-feira,
grande
aguardando
Albuda amanha,
a ca- cer. será o maior processo
na
emocionante, cada preso
309, em Ricardo de
revistaram
moravam
e
os
outros
Gomes
rua
Bangu.
à
de
coNicolau,
.
festival
São
no
de
matodos os que ajudaram
Igreja Ortodoxa
três do fórum criminal paulisdos
expectativa
em
425,
na
Neto.
sa.
querque. Ontem pela
presença
Silva
"
Rua
. _
Freire, 569 — Centro
,.
_
menta va.
nhà, dona Regina foi inforfilhos menores do casal.
Realengo. Descobriram,
ta. pois já está começando
ensolarada, o resultado pro\otarde
da
final
No
mada sobre o encontro do
volumes.
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ainda, aue Jadir Geraldo
com
O
auditório.
no
no
menor,
mil
pessoas
corpo de uma
cou aplausos das quase
em poder do
estava com o carro emO
material
LiSilva
da
William
Deodoem
rio, sob a Ponte de
vencedor da categoria Poemas,
Alberto MariProcurador
prestado de um amigo WQMentiescrito
RJ,
ro: era a neta. que provama recitou Processo (Processo Papel tendência a
de inquêriChevette
do
troca
composto
e
no
velmente caíra no rio que
ras' ou verdades Nào entendidas Com
0822, que lhe pertencia e
tos policiais, originais da
D. DEDE
E vai. covardemeno
covarde
reage
Nào
(...)
engordar
in-.
de
especial
passa atras da casa onde
apareceu no local do acicomissão
dor(Missa de T dia)
te Viajando sempre Sem comer, sem beber, semengorLemorava.
Assembléia
da
dente, em frente a Escola
quérito
..o,cptvi
P^tnr
vivo
Mas
semnre
AnOs Bombeiros de
t-.
de
3;
39raae
copia»
e
pro
Municipal vjt.-i.uiju >u'B"-l'tf
o
f7a.'bj'.,
giblaUva
engordar,
de
3ettf:jr
dãncío~."engordando Quando vai parar
e
chietá~ foram chamadosa
feitas
sua
de
transações
de
falecimento
querida
Aos bombeiros, comandacessos
A
cantou
sob
ííòí^pes^'receadas"porJcasio"do
desgraçado >>. E Antônio Carlos Mendes
para resgatar o corpoDeodoantiga diretoria da
dos pelo Tenente Paulo, só
(D DEDE). e convidam
a
me
STENCEL
COSTA
pela
DA
o
DE
ser
HUMII
eu
de
primeiro
.'Deixa
n^n,^rLl
Mãe
viaduto
Israel
Nova Velha
nonte e
até seu
Econômica,
10 horaa
Caixa
restou o trabalho de retirar
ás
da
terça-feira,
24.
*.
mensageiro
o
amanhã
Ricardo
celebra
de
Crucificaram
d^sãr
embriapar Neste fel
o^
ro. Na 31' DP.
em meados
SKÍSS
corpos.
afastamento,
os
os
Outeiro
do
"andadedeN S da Gtona
polide Albuquerque,
paz O salvador de Israel").
na Igreja da Imperial Irrra
de 1981
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por afogamento.
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Pedreiro de Cascadura é
linchado pela vizinhança
após violentar a filha
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Nora Nei quer que
Estado a indenize
por prisão injusta

sane
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Túnel Rebouças tem novo
sistema de iluminação que
melhora acomodação visual

vi

Festival da Ilha Grande
revela músicos e poetas
na prisão mais isolada

Estuprador
é preso em
flagrante

Seqüestro Juiz estuda
em Realengo peculato na
é de dia Caixa-SP

Casal morre
no carro ao
ultrapassar

Menina
morre
afogada
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Otimismo e apreensão
Outras, como a do presidente
da empresa, José Lopes de Oliveira, para quem o resultado
ano, apesar das diflculdadeste "mostra
que podemos endes,
dificuldades que
outras
frentar
aparecerem; se faltar dinheiro,
a inteligência". E mais:
temos
"A marcha da abertura após as
eleições vai provocar o apnmoramento das reivindicações sociais e aumentar nosso desafio
para atendê-las".
Há também os empresános
do
responsáveis pela operação
exemFortes
por
João
sistema.
seu
pio conselheiro do banco,
"fator
ex-diretor, o considera um
sode equilíbrio das tensões dos
ciais", enquanto outro líderJacob
construtores do Rio,
Steinberg, reivindica mais estimulo para classe média comprar
sua casa própria. Entre os agentes financeiros, José Eduardo de
Oliveira Penna, também líder da
classe no Rio, teme a mistura de
política partidária com habitação,
especialmente após as elei'
ções.
Num ponto, entretanto, os
empresários concordam: semen-o
BNH o segmento econômico
volvido
em habitação e sanea'
mento nâo existiria e uma parte
da população continuaria sem
casa, água e esgoto. Os números
parecem confirmar esta teoria:3
em 18 anos foram concedidos de
milhòes 816 mil 453 contratos
financiamento para casa própria
— aproximadamente metade
¦ por conta das cadernetas de
milhão 759
"'" poupança — sendo 1três
anos. —
mil 238 nos últimos
766 mil 906 pelas cadernetas de
poupança.
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as prestações
mais uma vez nao ter como pagar
Pedío Vonato tem meTie

Santa Regina, agora
o sonho é pesadelo

se haviam
Fm 1970 ouando 736 famílias já Santa
Regiinstalados no Conjunto Habitacionalseus 92 blocos.
por
espalhadas
Guadalupe,
na em
o|OOho
ce^temeSmaÊnava^ ter contendo
ou
mais
200,
Cr$
de
A
prestação
da casa própria.
de
apartamento
menos dava para ser paga pelo
™quartos,
45 metros quadrados, que custava na
éP°^nem1Ís
Seses. a prestaçãodjbrou eo
73b
m,o Twrpria sonho virou pesadelo para as sua
pela
mais
pagar
Suas que Spuderam
elas vivem às voltas
SwSSffi Desde então ameaça
de despejo, ja
pom Oficia s de Justiça e a
a recompra
efetuar
puderam
que
"móvel,
pelos
contornada
de pressão
anos
de
final
ao
obtida
de se
nào tem renda
boa
Mas
parte
aTBNH.
funto
— CrS 80U mu —
suficiente para a nova avaliação saber
se poderá
do apartamento e continua sem
sonho.
o
reconcretizar
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Steinberg quer banco atualizadohabitana
"se

Ao final de 18 anos de serviços a
BNH
habitação e à construção civil, o adapdeve atualizar suas operações,
tando-as às mudanças da economia
brasileira como um todo, na opinião do
empresário Jacob Steinberg, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro e da
Servenco.
Esta, aliás, é a grande crítica de
do
cuase todo o setor de produção
SFH que, na opinião dos empresános
as
como Steinberg, nào está atendendo
classe
da
habitação
de
necessidades
dos
média. As condições e limitações
custo
financiamentos, aliadas ao alto
dos empreendimentos, tem afastado
c- segdos stands de venda justamente
explosão
a
viabilizou
social
que
mento
imobiliária dos anos 70.
Opinião

Esperança

principio reEntre os que conseguiram, em
vendedor um
esta
apartamento
seu
comprar
"representante comercial' — de 53 anos, rearo
Regina 11
NoSato que mora há 12 anos nodasSanta
só
Sete!:sem suportar o aumento mesprestações:
.
deu para pagar até o terceiro
Há um ano ele acertou com o Unibanco
conjunto
pelo
atualmente,
aeente responsável,
15
em
serem
a
pagos
mil
a recompra. por Cr$ 213
A
10%.
de
prestaçãoM.era
anosCOcomentrada
emi Crti í mi 302^13,
de Cr$ 2 mil; em junho estava
de Cr$ 322, ib, mais
fiscal
beneficio
o
nue deduzido
dia de atraso, deu
um
6
CrS
de
por
Ss jurosTmora
a
pagar.
985.97
mil
2
Cr$
um total de
Um
psitaOrJ6mil
Epassado a prestação passou
mil 928.a,6.
_42 09 com um liquido a pagar de CrS 4 fiscal. Um
Sontados CrS 1 mil 313 de benefício
de reajustes semesaumento de 65%, num sistema

João Fortes c,

,
|

Santos \feMz, pagou a casa própria
fosse refeito
acabamos conseguindo que o negócio
certo, por
dando
acabou
em 1980 Nossa Iressào
de
historia
esta
desmoralizava
que se não desse, morar - acredita.
casa para o povo
Durante os anos em que não pagou as presta—gÇ
çâesDJUSesolveu poupar,
"ninguém ia poder aizer
tia oue poderia pagar —
Porque quem
aue não pagava porque não queria.
mesa
era
prestação
eu
pagasse
não aueria que
da recompra
depois
doVmeses
r-Sultedo:
ja feita, somada a
José resolveu usar a poupança
divida.
sua
e
quitou
aperto
algum

_ Mas o BNH e, por conseqüência,
da Habitação —
o Sistema Financeiro
uma grande
foram
admite Steinberg
conquista para a construção habitacioobras
nal Antigamente o número deera muitérmino
do
antes
paralisadas
a lei das
to grande. O SFH, aliado
conincorporações, deu uma imagemcom a
imóveis,
fiável às vendas de de
praticamente
conclusão e entrega
todos os empreendimentos lançados.
faz
Para o futuro, Jacob Steinberg
diredo
dependendo
duas previsões,
cionamento dos recursos do sistema.

. _ _
n_-.»_r_ir_aii-o/4r_c nn >
aproveitados
forem
eles
um
cào. será
grande fator de desenvolvimento para o setor da construção
civil- se forem desviados, nós ficaremos
nâo e
descapitalizados e a construção
E.
um setor isolado, sofre como todos.
aperum
queremos
sentido,
que
neste
feiçoamento do sistema".

Elogios
Já para João Fortes, ex-diretor do
banco entre dezembro de 65 e março de
pre69 membro do Conselho até hoje,
da Indussidente da Câmara Brasileira
— e dono
tria da Construção — CBIC
habiconstrução
de
empresa
maior
da
tacional do país, a João Fortes Engenharia, nào há adjetivos para o BNH:
•eu acompanhei tudo desde o inicio, as
dificuldades, as formas criativas de soluçôes, tenho uma consciência nítida
da função social do banco".
"um fator
Em sua opinião o SFH é
de equilíbrio das tensões sociais' por
atender às necessidades habitacionais
e de saneamento, do lado puramente
da ativisocial e desenvolver um setor dia
"emdade econômica que hoje em
econômicaprega 7% da população
180
mente ativa do pais, com 3 milhões
construção
a
é
mil trabalhadores, que
civil".
_ Se nào fosse o BNH — garante —
e sua capacidade de equilibrar estas
tensões, nossas cidades estanam em
dificuldades ainda maiores.
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de
Quando foi criado, em 21
acosto de 1964, o BNH recebeu
um capital de Cr$ 1 milhão. Em
I
C.G.C n? 42 180.391 /0O01 -70
jg^gmmmwsimm^mk^mmim^^^^^^^^^
1971 foi transformado em empreSocitdaKt* Atxna
1
biCr$
de
capital
um
sa com
lháo. No balanço do ano passado
Cr$ li
COMUNICADO AOS ACIONISTAS
este capital social atingia capital
ganhar
aqui
bilhões, com reservas de
para
está
inici.r.mo.. . partir de 08.09.82. e
Pesadelo
contas o Governo não
Comunlci.no. «o. S.nhorM Acionistas qu.
exemplo, tem
de Cr$ 72 bilhões 900 milhões,
Eu
por
da
gente.
cima
em
ri_nheiro
bidiríitos:
funciodistribuição dos seguinws
mil. mas tem mes
reservas de lucros de Crii 3 Crs
Menos sorte teve Maria José Monteiro,
Sque g^nho bem, uns Crt 20mínimo (CrS 16 mil
do Exército com
Ministério
do
lhões, lucros acumuladose de
salário
aposentada
nária
um
1. DIVIDENDOS
anos no Santa
Sue nào dá nem
10 bilhões 200 milhòes um pareuniío reelizade no
renda de CrflS mil. Ela mora há 10 de recompra
__.
___ _._,_« . dacitffo do Conselho de Administraçío. em
6081
Sonho
o
processo
iniciou
trimónlo líquido de Cr$ 158 biReSae
quando
apartamento
lhões 300 milhões.
metalúrgico
foi procurar o Unibanco. Como seurecebeu instruA história de José dos Santos,
regularizado,
tem
mil,
estivesse
45
não
ja
Cr$
A evolução dos orçamentos
de
ainda
de CrS 3 mil
aposentado de 65 anos, renda
apartacão oara efetuar depósitos mensais
do banco - com recursos do
feliz. Ele conseguiu quito seu
tem
Secho
r
atualmente
financiade
do
retorno
processo
íntimaçoes»
do
200 ató a conclusão
FGTS e
nov. me*^^^^^T:ZZra -s sçoe, ordinéria, e preferenciai,
recompra-lo e hoje as
de
mento
depois
"ofíciafsi
de
na
poupança.
proporcaderneta
mentos, atualmente
CrS 50 mil na
são guardadas como troféus.
de
justiça
do
d°S_Èm
—
eu
apresenta
nào
parar
"B".
_ Há quatro meses eles mandaram
cão de 50%
Cl8,M
dezembro de 69 - conta eu.quando
a
classe
minha
- conta nervosa - porque os papeis
- Cr$ 0 0363 por açío. para as ações preferenciais
renda. Era
grandes oscilações. De 1964
muita
depositar
de
tínhamos
rnmnramos
eu precisava
1973 as aplicações totalizaram,
os garotos foram
estavam prontos. Só que na época
- todo» o, ^ £»£*- «*«-»
muXTmeus três filhos. Mas
30 mil para poder
CrS
de
uinneiru
o
em moeda de hoje corrigida pelo
renda
\\;LZZ£X?>:'r.TZ>>
uma
acabou,
comprovar
mansa
maré
a
nn^ando
e
Ia
Padrão
—
voltar
so
eu
Unidade
a
valor da UPC
por ai. Chegou
comprar o apartamento. Mandaram
—
Suindo e o couro comendo
recomprar.
de Capital, a moeda do BNH no
escolher: ou pagava ou
auTndo eu tiver esta renda para poder
tive
que
„^nnnto
oue
dispen» de acordo com a .nstruçío
arranje um
filha
minha
continuar
mXerão aprontar prova da
eu
Cr$ 626 bilhões 500 milhões; 179
que
e
esperando
preferi
utiliR
DL-1
estou
emq76;
AEora
foi
Isso"
Tmfa
para ver
ano seguinte ficaram em CrS
"» ^^'" °«>
Normativa ™^£Z£!Z'««»
SS eu também estou procurando,
C°mEm°78
eu nao
o
dia
meses
que
um
e,
« *««-. «*» «*"
Há
despejos
bilhões 800 milhões, também
quatro
os
consegue.
se
a
eente
começaram
novaatual.
Justiça
corrigidos ao valor
a José que o aparento
dÜmo só ae imaginar o Oficialnademão. Para onde
reclamados até 06.01.83.
ofíciarde justiça avisou mais
sutarde: eu jurei a eie
com a oíSem de despejo
Se
Ano passado este número um
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dor deverá depositar ate o d.a
mil
11
200
quilowatts,
10
e
lhões
"««.^^¦^Vrepresentado
^gnit.ca a capacujo
mèrcio
Passagem, nP 170, 49 andar,
n_^Assembléia por procuração,
10, 11 e 19
sendo 84% de origem híhumaS À função inteligente menos uma das
09 Construtora Limoeiro _ A
11
10
e
desempenhar
pelo
de
_.a
drica, 11% nuclear e 5%
cidade
10 Construtora Andrade Gunerrez
11
de carvão.
seguintes ações: Julgamento, reconhecimento,
11 C R Almeida S/A
10. 11 e 19
S A
12 Construtora Mendes Jumor
adaptação ou aprendizado.
10. 11. 19 e 20
A
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- Diretor Presidente.
OSWALDO ANTUNES MACIEL

Ataque direto
das
O Orçamento Monetário (conjunto
recursos
de
contas de aplicação c arrecadaçãoBrasil)
prevê
do Banco tentral e Banco do
diret^do tesouro
transferencia
uma
83
para
trilhão Nacional de CrS l ,2 trilhão a Cr_ ,3
captados
P%díviindependente dos recursos
desativada.
da publica, que seria sensivelmente
de
A título de comparação, a transferencia
Monerecursos do Tesouro para o Orçamento CS 390
este ano está prevista em apenas ll)l)r
tário
de lUU/i.f
.... -_ *.«
™_ ntrin inflação de
bilhões. Mesmo com uma inflação
a 66%
5á/o
de
haveria uma transferência
maior.
Internacionais
com a
A Ford Motor Co. está negociando
de
empresa
maior
segunda
a
Nippon Kokan.
sua
de
ações
das
75%
tco do Japão, a venda de
aprimorar o
Sa de £. A empresa pretende
seu produto com a tecnologia japonesa.
Deoois de três dias de intensas negociações,
ontem com o
uma delegação francesa acertou
nucleares
reatores
de
vendas
as
Joverno cUês
da primeira usina nuclear da
construção
a
para
dos
No" primeiro trimestre de 1982 30,2%
16ia
de
etária
na faixa
jovens\le Nova Iorque,
A media de
19 anos. estavam desempregados. março deste
em
desocupação em todo o país,
em igual mes
ano era de 2. .3%, contra 19.7%
do ano passado.
..,,„....
cpmpaCities Service Company expressiva esta noUnidos,
nhia petrolífera dos Estados
outras grandes
amente sendo disputada por mmeggg^
companhuis de petróleo. As
Petolcm e
volveram a Gulf Oil. a Occidental
m ando a
estão
e
Company
a Mesa Petroleum
Reuters.
a
Bolsa de Nova Iorque, segundo

INPS sem fila.

É verdade: no Posto de Arrecadação
de Tributos do Econômico você paga
INPS sem fúa,
qualquer contribuição ao
burocracia.
sem
e
demora
sem

(CONOMICO
O Banco da gente

- RJ
¦
°
Rua 1 de Março. 21 Centro

^^__________

Técnica b
13 £ | j __mpresa Industrial
S/A
14 Empresa Construtora Brasil
Asso15 Serveng—Civilsan S A-Empresa
ciados de Engenharia
16 Construtora Beter SA
b A
17 Construtora Queiroz Galvão

10, 11 e 19

19
19
IO. 11 e 19

do dia 27 de agosto de
F.ca marcada para as 15 00 horas
de preços que se-a
das
propostas
abertura
de
1982 a sessão
do DERMAI a
Especial
Coordenadoria
da
matizada na sala
err, Cuiabâ-MT
n°
830
Mendonça
de
Estevão
Rua
.rir ato a
de 1982
agosto
de
20
Cuiabá.
em
DERMAT
Ádv Aurelmo Pires Modesto
Licitações ^
Presidente do Grupo Executivo de

Gaúcho vira
importador
de soja

/Bi

Porto Alegre — De traexportador de
cücional
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
soja em grãos, o Rio
Grande do Sul — que
m _e__. - _u-»»* - _»_ra«iA'*
produz anualmente cer-.
FARMACÊUTICOS
MÉDICOS,
ca de 5 milhões 500 mil.
DE
irniTAT T)F CONVOCAÇÃO
—
DE
toneladas do produto
DE ENSINO
INSTITUTOS
DE
um
ano
este
E__ÜN0B
tornou-se
E DENTISTAS
M.n.aiarro
_
Brasileiras SA
importador da soja in nat-nobrá. . Onln». Elrtiica»
tura pelo regime draw• _.. ai:i:i__ __!ní_l em
1 Q__!
. _
_J_j Eletronorte
—_
Militar inicial um UM
Norl» do Bra-I SA
do
Servi.o
00
Fleincas
back para sustentar a
prestação
min
Cenlmis
convocados
para
Estão
1
ano nos Institutos de Ensie
atividade industrial
. 0 estudante de Medicina. Farmácia e OdontoMa .
Incorpora^"J**
DT-MAR-006/82
Militar, Certifica*. de Dispensa de
NP:
(ociosa em 50CV) por mais
Alistamento
Licitação
de
de
de
Certificado
Aviso
no abaixo e que _a portador
algum tempo, em função
e
3.» Categoria,
Cio ou Certificado de Reservista de
de
com o Serviço Militar
fornecimento
da quebra da safra de
o
débito
en,
ainda
o
Dentista
e
para
- 0 Médico, o Farmacêutico
Concorrência
mais de 30r;< este ano.
monofásicos
rouooos w iLF*-3on*çAo;
quatro reatores derivação Até o inicio de agosto,
de
Sistema
50 MVAr
525/V3 kV
o Estado havia recebido
a. car
Transmissão do Maranhão.
385 mil toneladas de soja
oa , 10 9»i ai - r.t.,li_*. «« Mnli"r_
I!, _ » Out 11 - .•".irurlf d.
d* VU-OOI1*
II t 11 »t M - r»rul-«r> df Mwli.li-.
em grãos da Argentina.
«a r t.« «oci» lUWHm
- ELE*> . » _ ai - r__a_w «• m«™
Norte do Brasil S/A
Paraguai, Uruguai e EsMrfit- i. CHO
1 A Centrais Elétricas do
a
espec.alizadas
J7 S« . 01 Oul a> - rK_r-«i ¦"• Oan-U
TRONORTE - convida as empresas
a» »im«iu
tados Unidos, segundo a
—
de
m . os Out aa - __4aa« *• Haíidna
r_ui_«>
aa
ou<
1 mi • »
para o
a. V.1-.
par°cip.rem da concorrência monofás.cos
KV
H.u_u- raô_Ja_i "• M»lr«rn
forn.drn.rttS
delegacia do Ministério
S25/VJ
quatro reatores derivaça'0
Maranhão
da Agricultura, volume
50 MVAr - Sistema de Transmissão_do
9 Os Documentos Básicos de Licitação (Pré-Qualificaçao
inclusive superior às im^
do. '.•^""'l'"
P°o%sTas. estarão à disposição
_
portações de todo o ano
avidamente cr.de Ensino de Vitoria ES,
das empresas interessadas, desde que
Institutos
27
do,
a
os
estudante,
A•
1982
>Va_
agosto,
de
E_
passado, que totalizaram
5£'-«""*• Bi Vila VV.ii.
denciados, no período de 23
CrS 10.000.00 luez
378 mil toneladas. As exagosto de 1982, ao preço de
de
Farmacêutico o Dentista e o Estmlan3 - Voluntário:
no seguinte endereço:
cruzeiros),
mil
portações, em contraparfcLfc
-o ttd*n..«J»™^.
_ Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Poderio se apresentar como voluntário, à Seleção:
m,ita, excet„ „
tida. somam até agora
-.tua,
em
qualquer
TRONORTE
„c„E - Blo
não relacionados aema.
Rln.
apenas 216 mil tonelaConiunto
te do último ano de Institutos de Ensino
701
SRT/SUL
Quadra
de t.» Classe ou Remunerada.
Reserva
da
Oficiais
e
os
Ativa
da
das. em função das quemilitares
°3aiTdrr
- Departamento d« Licitaça-o e Contra_ 70
das nos preços das com_(eridos
„„,
- Idade limite:
a ,1
(SLC)
tação
mm
38
de
modities no mercado inlimite
o convocado e o voluntário poderão ser aceitos ate a idade
Brasília - Distrito Federal.
«™
ternacional.
de janeiro de 194o<3. Cada Proponente deverá 8pr«.n_££"™»™ IVin
de dezembro de 15*3 'nascidos a partir de f
20.000.000.OU
Os industriais estimam
sua Proposta, uma caução de CrS
delamstruçõe.
- Documentos necessários:
ate o final do ano ae
«milhões de cruzeiros), conforme
que
lhadas nos Documentos de Licitação.
de soja por
,„;.„_ w.„ão>
Comprovante de situação militar
«
importações
na seleção)
4. A entre.- dos Documento, de P'"*»1™**»
de
horas do dia 21 ^a
Abreugrafia (Validade até 6 meses referido à date d» apresentação
draw-back superem 700
Proposta será âs 1600 (dezesseis)
Elétricas do Norte do
Sorologia oara Lues
mil toneladas, duas vezes
„°embro de 1982. na Centrais
no endereço ctado no
Brasil S/A - ELETRONORTE.
Exame parasitológico de fezes e exame de urina
mais do que o previsto
As
.
órpios oficiais.
item 2 deste Aviso.
nil.|ificfl.
Obs: Os exames deverão ser expedidos por
para as exportações.
*^«*"
5. Após o julgamento dos Documentos todos os hcitanpaderivados
dos
vendas
a
Xerox autenticada do Diploma para os já formados,
cão a ELETRONORTE comunicará
«nvocando-o.li
ra o mercado internacioes através de carta, o seu resultado•
fi - f.poca de apresentação:
das empresas préassistirem a abertura das Propostas
nal também estào fracas,
De 1.° Set a 29 Out S_
qualificadas.
__,_._.„
o_
cerca de 1 milhào 600 mil L.ctaçao. a. empresas na
6 Só poderão participar desta
da entrega dos Dodata
7 - Estão dispensados:
toneladas de farelo e 272
a
até
cionais que possuírem,
P'^^»^^
e
*.¦»£*"•*»
Ensino
mil de óleo, bem abaixo ;
cumento. de . ré-QuaUf.cação
do RJ e ES.
Os estudantes dos Institutos de
Cr$ 500.000.000.00
jjjfeta ,tuados nM »*,
integralizado, igual ou superior a
das exportações de 1981. :
(Quinhentos milhões de cruzeiros). ¦„,!«._
emde
de consórcio
quando o total dos den-2*I
7. Não será permitida a participação
vados de soja atingiu
presas.
NOSSAS MÃOS
EM
BKASIL
DO
milhões de toneladirs.
A SEGURANÇA
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spbreAmenca
vitória
à
Vasco
o
leva
Roberto
.

de jogo
O Vasco voltou a mostrar um sistema
e um meiodefesa
na
elementares
falhas
com
confuso,
suas
campo pouco criativo, mas conseguiu manterao venGuanabara
Taça
esperanças de conquistar a
vitoria
cer com total justiça o América por 2 a 1. Aco etiva
ascensão
uma
vascaina, longe de provar
seus últimos
mais uma vez confirmou a tônicade deRoberto-fez
o
talento
do
iogos em que dependeu
do
a
jogada
primeiro gol e iniciou com passe perfeito
- para colher bons
SSundo. marcado por Rosemiro
reSUpara°quem
esperava uma partida até certo ponto
equipes mostrando bom futebol
duas
com
brilhante,
impressão.
e atuando ofensivamente, ficou com outra
dos
individuais
erros
de
diante
tempo,
No primeiro
duas
as
vaiar
a
começou
mais primários, a torcida
Amerieaulpes logo aos 20 minutos, quando Vasco e
para a
tinham
jogado
e
curtos,
já
longos
ca em passes
ooias.
12
do
que
lateral nada mais nada menos
Equilíbrio
o
O primeiro tempo foi muito equilibrado, comsair
para
incapacidade
e
Vasco mostrando surpresa
Nos
da marcação por pressão imposta pelo America.
desesao
foi
Vasco
do
defesa
a
primeiros 10 minutos,
para
nero ao ser pressionada e nào encontrar espaços
ioi
America
o
aos
Mas
poucos
dar início às jogadas.
a
Vasco
e
o
passou se
deixando de lado a pressão

r*!2át~

désèâ

campo, a defesa
organizar. Antes de se encontrar emchutou
rasteiro e
vascaina levou um susto: Gilson
dificuldade.
com
defendeu
Mazaropi
e
Na resposta, Marquinho chutou com força
O
jogo
dificuldade
Gasperin defendeu também com
de erros
ficou igual, com equilíbrio de ações estiloe dp lento
ao
Vasco
o
mas
primários também
Dudu, ontem jogando com ombro direito machucado
29 e 37
ia-se impondo gradativamente. Tanto que aoschances
Marquinho
perderam
e
Rosen\iro
minutos
e o segundo
incríveis, o primeiro chutando para fora
obrigando Gasperin a fazer grande defesa.

Alteração decisiva
Se no primeiro tempo o Vasco já tinha sidoo
quando
melhor pelas chances criadas, no segundo,
especialAmérica passou a mostrar desgaste físico
dar
conseguia
nào
meio-campo,
que
seu
em
mente
impresfoi
superioridade
sua
velocidade às jogadas,
Lopes
sionante E tudo porque o técnico AntônioGiovam,
lançando
intervalo
no
Dudu
resolveu tirar
envolveu o adversaque com estilo leve e habilidoso,
rio deslocando-se e dando maior opção para tabelas
na intermediária e defesa do America.assutado GasAos três minutos Giovani já tinha
gol do
nerin com um chute no ângulo. O primeiro
recuperou
América
do
defesa
a
Vasco surgiu quando
falta de
a bola, perdendo-a em seguida por absoluta

Márcio Tavares
forças para dar
teve
não
preparo físico, já que Duíliotentou num adversário.
O
drible
que
ao
seqüência
de
receber
ao
Roberto
e
VaTco retomou o lance
Duílio.
costas para a área, foi derrubado pelo mesmo
antes
trave
na
bateu
bola
a
e
foi
perfeita
A cobrança
de entrar.
expulso por
O América se descontrolou, Pires foi
~

,__

ix

.~

i-»..!i4^ nõn t-ovp fnrcfis nara dar

enquanto seu adversário,
àmoS maior domínio,
o empate. Intehinutilmente
prHeSero tentava
lançou
^temente num contra-ataque.e Roberto colocou
perfeito
sutil
Passe
E882&KB
Rosemiro em condições de marcar.
trave e a bola
Rosemiro chutou de canhota Dena direita
chutou
seus
pés.
nor sorte voltou para
Rosemiro,
WgggWg
semSeYesa para Gasperin.
magistral de
chutado uma bola na trave, em o passe E o técnico do
gol.
Roberto nào tinha como perder vitória fez entrar
AmSS'mesmo precisando da A mudança nao
Toto Luis no lugar de Serginho.somente conseguiu
Sou a atuação da equipe, que
descSntlr num pênalti dos mais ta™£g»gg
bateu forte,
Mazarooi em Luisinho. O centroavante cumpnmenfaltou
só
e
do
goleiro,
cantoesquerdo
no
tar o árbitro agradecendo por aquele gol.

Então va
Na compra de um mM^^ÊÍMl^Ê^
o Club Mediterranee,
uma viagem para
ganhainteiramente
grátis.

¦

AMÉRICA 1X2 VASCO
Gols —Segundo Tempo: Roberto (17'), Rosemiro
(39') e Luisinho(43').
Local — Maracanã.
657 mil e 100.
Renda — Cr$ 10 milhões
Público — 22 mil 653
Jujz _ Aloísio Felisberto da Silva.
— Pedrinho, Ernani, Roberto,
Cartões amarelos
e Duílio.
Marquinho
Gasperin,
— Pires.
vermelho
Cartão
Celso e
Vasco — Mazaropi, Galvão, Rondinelli,
Ernani;
e
Dudu
(Giovani)
Pedrinho; Serginho,
Rosemiro, Roberto e Marquinho.
Técnico — Antônio Lopes
EveralAmérica — Gasperin, Chiquinho, Duílio,
Serginho
(João
Gilberto;
e
Elói
Pires,
Aírton;
e
do
Luís), Luisinho e Gilson.
£u
Técnico — Dudu.

Mais Vasco x América
na página 2

Conheça agora as vantagens de
comprar o seu Chevrolet na
Importadora. Fica logo ali pertinho
do Largo da Cancela, na Quinta da
Boa Vista. Depois vá curtir o seu
carro e a Bahia

Estes aqui já foram sorteados.
Esta taltando você.
Aproveite o aniversário de 60 anos da
Importadora e concorra a 15 viagens ao
Club Mediterranee, sem gastar nada e com
direito a levar um acompanhante.
Vá curtir sol, o mar. Aquele café da
manhã, o almoço e jantar regado a vinho.
As boite e os shows. Os esportes náuticos e
de quadras. E os passeios com muita gente
simpática.
Embarque nesta promoção
Tudo inteiramente de Rraça

Os clientes sorteados na extração
da Loteria Federal de sábado passado, dia 14, foram as Sra.
Célia Maria Justino de Oliveira residente à Rua Joaquim
Sarmento n° 145 — Guadaluresidente a
pe e a Sra. Marina Fraga,
Avenida Delfim Moreira n° 192 apt.
201 — Leblon.

I-

MOVA

llll!
-

século entregando Chevrolet

Mais de melo
Te »;284-6622 (PABX) ou 284
Rio - Rua São Luk Gonzaga. 527 São Cristóvão.
- Tel, 223-4644 (PABX)
Belém - Av. Presidente Vargas, 194
18 h, domingos ate 12 h
PLANTÃO: Diariamente até 20 h, sábados ate

a
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um desMa-aropi - atuação tranqüila,
muito
sem
e
Aírton
de
chute
So num
adversário foi
problema, já que o ataque
ponta veloz,
gX-T- marcando umanulou
nreferiu atuar recuado e
çompletamente Gilson, uma arma considerada
América.
importante do
Rondineíli — andou trocando tapas e
algumas
empurrões com Luisinho, errou
numa
mas
direto
combate
laidaVno
mePelo
razoável.
esteve
atuação global
um
gol
levar
defesa
sua
nos nào deixou
em bola tabelada.
seu compaCelso- no mesmo nível de mas
jogando
e
acertando,
errando
nheiro
de
com a n?ma coragem e empenho
SSho- uma grande atuação, com
e inteligente
destaSê no apoio objetivo também
esteDefensivamente
iataque.
ao
Serginho - atuação discreta, exercendo
no
seu papel com eficiência e tentando,
fim, ir ao ataque, conseguindo provar
anenas que é um bom defensor.
que já lhe
SSf- além de gorducho, o entrou
em
ontem
tira toda mobilidade,
naiclavicampo no sacrifício, com dores
forma já
cuia direita. Se totalmente em
não rende o ideal porque tem sempre
alguns quilos a mais, com movimentação
e fôlego restritos, contundido não poderia
e deu
GÍovan/- entrou no lugar de Dudu

-.4» onc
. . ..
inorarinr
mais
aos jogadores
O rigor dos árbitros nos pedir
tranqüilidade.
coAmérica
já
o
Jogos com
O curioso é que os dirimeça a criar dúvidas entre
do Vasco, que nâo
os dirigentes americanos gentes
sentem
perseguidos pese
porque ò diretor do Departambém cnarbitragem,
Ia
da
Árbitros
de
t_ijjgn_p
Aloísio Felisberto
ticaram
BraÁlvaro
Federação,
der- da Silva. Nào apenas pelo
gança, foi o candidato
malmarcado mas
rotado por Lúcio Lacom- pênalti
pelos consbe. Embora haja uma certa principalmente
e inexistentes impetantes
dia
realidade
na
cautela,
mal-apontados:
retoria do América parece dimentos
—
trio — disse EuEsse
os
julconvencida de que
assessor da
Miranda,
rico
Brazes estão dando para
—
tem que ir
gança .a vingança do fira- presidência
a escolinha porque
para
urnas.
nas
casso
entende nada de
Lúcio Lacombe, comedi- ninguém
Os impediarbitragem.
do. em suas declarações mentos marcados foram riporque náo quer criar um dículos, náo existiram em
presicaso com o antigo
maioria.
denta-do clube — princi- suaMazaropi
reclamou do
Amério
pahnente porque
pênalti:
ser
preca pode realmente
¦— Eu disputei a bola
judicado se denunciar cia—
o Luisinho, ele ficou
com
ramente um compló
costas
de
para mim e jogou
cluseu
apenas
que
afirma
em cima de mim.
corpo
seu
visado:
muito
be tem sido
a mão e ainda
com
Escorei
agido
— Os juizes tèm
Gilson. Ele
o
com
dividi
com muito rigor contra marcou pênalti. Ora, se
nossos jogadores. Lamen- houve falta foi do Luisinho
toque tenhamos sido vm- e nào minha. Esse juiz foi
mas de tantas expulsões muito engraçado.
, no atual campeonato e vou

Para Elói, time não
teve preparo físico
treinador considerou

que
ao Vasco a movimentação e lucidez sabe
lhe faltavam. Tem personalidade,
ou
quando precisa jogar rapidamente
e
quando é necessário dominar a bola
e seu
segurar o jogo. Sua movimentaçào
ao domítoaue objetivo levaram o Vascoapenas
45
nio no meio de campo. Em
jogaminutos foi o melhor do time, com muita
das de alto nível e acima de tudo
visão.
Ernani—nào esteve tão dispersivo o quanmeio
to em outros jogos, compôs bem
de campo e foi importante por seus desloRosemiro — escalado improvisadamente
na ponta direita, náo poderia mesmo rende
der^rnais do que rendeu. Fez jogadas
tabela pela direita, chutou uma bola na
trave e fez um gol. Melhor não poderia
Roberto — mais uma vez atuaçãoé destao poncada, mostrando novamente que fator
de
to onde se apoia o time e é o
desequilíbrio em relação aos adversários.
Bem marcado em toda a partida, vigiado
na
sempre por um ou dois zagueiros,
nrimeira oportunidade que teve diante
do gol de Gasperin fez seu gol. cobrando
falta com perfeição. Deu vários passes
na
perfeitos, como no chute de Rosemiro
como
sendo
não
segundo
gol,
no
trave e
em outros jogos o melhor porque Giovani
realmente foi magnífico.
Marquinho — movimentação importante
para o time, numa correria doincansável
América
que deixou o meio de campo
atordoado.

América

nor
ISÍóí, capitão e habitualI mente, melhor jogador do mai a vitória do Vasco,a emsua
achasse que
Amerka, numa analise fria bora
talvez
justiça
equipe
por
confessou que o time jogou merecesse um empate.
muito mal contra o Vasco
O domingo nào foi feliz
e diagnosticou seu princio América: além de
segundo
no
para
pal problema
na categoria de prode
perder
preparo
falta
tempo: a
e juniores, na de
flssionais
claratísico, Elói afirmou
tudo pior ainda.
foi
de
meio
juvenis
mente que todo o
de 2 a 1 para o
campo cansou na segunda Perdeu
no Andaraí, e ainda
fase, deixando o Vasco em Olaria,
o lateral esquerdo
teve
e
evoluir
gade
condições
Etel com a perna fraturanhar facilmente:
uma
—/Cansamos, estava- da. O jogador sofreu
na
perna
desleal
entrada
mos pregados em campo,
e será operado
sem. condições de dar se- esquerda
ficando ameaçado
hoje,
Eu
lances.
aos
qüència
mais.
mesmo cansei e perdi bo- até de nãodo jogar inconforjogo,
Depois
Ias que não costumo pero lance violender O decréscimo geral foi mados comtentativa
de invisível e resultou na volú- to, houve
vasão do vestiário do Olada
busca
em
Vasco
do
pia
Um zagueiro do Amérivitória. Na gíria, nos entre- ria. Denilson,
que jogou um
ca,
Tudo
gamos a rapadura.
cachorro-quente
de
con- pão
qüè"cbmbinamos na feito
num adversário, foi agredicentração não foi
do por um soldado da PolinAgora,
Vasco
do
diante
cia Militar e jogador, polido
ainda
longe
mais
carrios
ciai e dirigentes do Améritítulo.na 20a DeleO técnico Dudu estava ca foram parar mas
tudo foi
irritado porque cansou de gacia Policial, Positivamencontornado.
cauteaos
jogadores
pedir
domingo negro
Ia Híãhte dos juizes e Pires te foi o um
América.
O
para
novamente foi expulso.

Gasperin - atuação irrepreensível.
numa
Nào teve culpa nos gols e apenas
de
bola em que largou, numa cobrança
mosfalta de Roberto, contornou o erroe novatrando elasticidade ao mergulhar regular
mente fazer a defesa. E um goleiro
e que transmite a todos segurança. Foi o
,,,=..melhor do time.
fraChiauinho — defensivamente foi um
no
pride
perigo
lances
os
todos
casso,
pois
meiro tempo nasceram por seu setor,
em sua
dava espaços para penetrações
retaguarda. Ofensivamente não existiu,
dando passes errados e sem chegar sequer a dominar uma bola corretamente.
Duilio—travou bom duelo com Roberto,
mas no fim saiu denotado porque nao
camteve muita colaboração do meio de direto
combate
ao
exposto
ficando
po,
.
dos atacantes do Vasco.de DuiEveraldo — no mesmo esquema
lio sendo obrigado a sair sacrificadamente no combate aos atacantes adversários.
Espírito de luta pelo menos não faltou a
zaga do América.
Airton — com tornozelo esquerdo contundido, não rendeu o habitual. Limitouse às funções defensivas, pois já tinha
muito trabalho em seu setor, e naoe
apoiou o ataque com sua velocidade
técnica.
.
Pires — vinha sendo útil com seu esforçaárea
da
quando
do combate à frente
agrediu infantilmente Marquinho, acabando expulso.
Gilberto — atuação confusa, alternando
errajogadas em velocidade com passes
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América começa
aíxlesconfiar
das arbitragens

^^*W»r

dos de dois metros ou menos. Continua
com o hábito de se jogar quando sente
dispuque um adversário está por perto
tando um lance e prejudica seu timea
porque nem sempre um juiz se dispõe
apesar
marcar faltas que não existiram lances.
do espalhafato que empresta aos visão de
Elói — ê o líder do time, que tem
realizar a
jogo e capacidade técnica paraontem
nao
jogada que pretende, mas
esteve tão bem, especialmente no segundo tempo. Cansado, tentou e não conse-o
guiu transmitir a seu time a lucidez que
caracteriza.
Serginho — boa atuação no aspecto tâtico, tentando cobrir os espaços vazios no
seu meio de campo e saiu injustamente
meporque é o que tem aparentemente
nor prestigio junto à torcida e dirigentes.
João Luis o substituiu para dar proteção
à defesa exatamente quando o America
teve
precisava de audácia e coragem. Não
tempo para aparecer.
Luisinho — sua principal característica é
a jogada em velocidade. O América não
tem uma jogada ensaiada neste sentido, o
jogo.
que o obriga a voltar para buscar
Sem habilidade para partir ao ataque
com a bola dominada, sua atuação fica
comprometida porque é desarmado fácilmente.
.
.
Gilson — um chute no começo do jogo e
do
que
um centro no final. Nada mais
isso. Deveria ter sido ele o substituído por
João Luis, mas o preço de seu passe
uma alteparece pesar quando Dudu faz uma
peça
raçào porque mesmo sendo
inútil, completamente esgotado físicamente, Gilson nàó foi substituído.

Lopes reconhece qne
o time começou mal
O técnico Antônio Lopes reconheceu que o Vasco atuou muito mal no
no segundo
primeiro tempo, mas que vitória
bem
merecia ter saído com a
mais tranqüila do que realmente aconteceu. Na opinião de Lopes, o principal
fase foi
problema do Vasco na primeira
a marcação por pressão feita peloa
América, que chegou a surpreender
zaga vascaína:
— Realmente não soubemos sair
da marcação sob pressão. Faltou
maior entendimento em campo e os
zagueiros começaram a dar chutoes
devepara a frente. O meio-de-campo
dimlnuindefesa,
na
encostado
ter
ria
do os espaços. Assim, contornaríamos
a pressão e sairíamos jogando coma
maior tranqüilidade. O problema foi
distância.
__,_._
Lopes acha que o Vasco a partir do
momento em que conseguiu se encon-

„!-.
rinminai a par- Jjj
meio -occnn
passou aa dominar
trar no
tida:
. . K.__ .
— Nosso meio-de-campo foi bem
moviquando passou a mostrar e maior
mentação, com Ernani Marquinho
entrou
jogando muito bem. O Giovani
eraum
é
como
e,
tempo,
no segundo
se
frente,
a
time
o
para
que levou
no
estivemos mal no primeiro tempo,
segundo melhoramos e achei a vitória
_
mais do que justa.
O próximo adversário do Vasco é o
Americano, domingo, em Sao Januá-rio. Até lá, Lopes saberá se pode contar com Dudu, com dores na clavicula,e
uma dor que sentia desde sexta-feira
se agravou no aquecimento. A contratação de um reserva para Roberto será
ao
decidida esta semana. Ronaldo,
mas o
Flamengo, é o mais cotado,
—
preço — Cr$ 50 milhões é considera-^
do alto demais.

Giovani entra e já
mostra seu talento

áSSí.f

-.LAS
; rioR

em Giovani foi exatamenGiovani pode não ser o gênio atençãocategoria.
.
sua
te
que todos os vascaínos estão prelembrou no vesvascaíno
Um
cipela
maturamente apregoando
Giovani recebe a bola e
dade, ma& ao menos-mostrou o tiário:
sabe quando precisa parar ou toque ninguém, exceto o pesado
car de primeira. A afirmativa foi
mosmas talentoso Dudu, vinha
no segundo gol do
trando no time do Vasco: lucidez e confirmada
recebeu de RoberVasco,
quando
categoria para fazer uma jogada
fino,' colocou
toque
um
com
e,
com consciência de que ela esta to
de Gaspenn. Padiante
Rosemiro
Dudu,
de
contrário
certa. E, ao
do Vasco, que nao
sem dúvida o único talento no ra o treinador
no clima
envolvido
muito
meio-campo do Vasco, Giovani estava
relação a Gioem
entusiasmo
de
movitem o que a equipe precisa,
é preciso preservar o jomentação.
._,¦'-';_ vani,
18
.
de
gador:
.
E a entrada do menino
— Giovani é um craque, ja discom
tratado
sendo
vem
anos que
a muita gente, mas é precicarinho no Vasco desde que foi se isso
ter muinão
so
queimá-lo. Vamos
contratado no início do ano por
ele — garantiu
com
cuidado
to
dois
e
mais
jogadoCr$ 5 milhões
res, provocou, com razão, o entu- Antônio Lopes.
Giovani não pensa muito no
siasmo dos vascaínos. Num time
e
lentidão
que os outros estão analisando.
que vinha mostrando
Dudu Para ele, Vasco é assunto para
que
já
criatividade,
pouca
hoje ele se apresenestava mal e Ernani não se desta- futuro, porque
da Seleção de
Pereira,
Jair
a
ca muito pela lucidez na armação ta
se
Brasil
prepara para
(o
Juniores
na
joprimeira
coletiva, Giovani,
disputar uma vaga no Mundial de
sua
toda
personalimostrou
gada,
e ele é uma peça impordade.
.
. ros_ Juniores
renovação
que deverá ser
na
tante
se
Da intermediária, como
Tranqüilo,
CBF).
na
imprimida
imporse
não
veterano
que
se um
apenas
Giovani
pensa
18
anos,
aos
longe,
de
ta em errar um chute
em sua carreira:
seguir
em
direita.
de
arremate
um
arriscou
— Tenho é que treinar para O
O goleiro do América, atento ao
e continuar no time. Se
lance, espalmou com dificuldade, melhorar
ritmo de jogo ideal,
num
entrar
diretinha
desviando a bola que
time. Mas vem a
no
ficar
Além posso
ção certa: o ângulo direito.
Nào adianta ficar
aí.
Seleção
por
imprimiu
da movimentação que
dois ao mesmo
nos
ao meio-de-campo e jogadas indi- pensando
a
tempo.
chamou
mais
viduais, o que

1-
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do Americano pode
O empate de ontem diante uma
an) __r»!««"gc.ai
aemiss_L.
aemlssao ^acaa
nnp faltava para
oara
nmntívn aue
¦
¦ . . V/ &. .,-:;
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íecruca
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Comissão Técnica
A crise aue vinha envolvendo anuma
hoje
reunião
''"?">¦¦
.* .;': :?_5_S:
.-.v' -.'.¦.. ¦••..,¦,.... «_Ói"\
%_^_#*--'
e oTdlrigentes será analisada
."¦
¦ :• 5.
ser decretada a
j$^*^\ ->.;.'! .?'5*s 'W«S3Í|I
pode
conseqüência
em ouTlonw
nueda de Luis Fernando Maia, vice-presidentede
da Corras-.
Sol? além de todos os componentes
Sà°
afirmando há dias
íSfíemando Maia vinha causa
da cnse-nao
cair
por
fosse
mie se aleuém
claramente
insinuando
Mário,
seria o ffico Zé
o clube em
abandonar
a
o
íena
primeiro
qTe ele
na
Botafogo
do
insucesso
O
rasa de demissões.
o
que
pressões
Taça Guanabara e as constantesvem
sofrendojpor
Machado
Mello"
nresWente Jucá
e torcedores agravaram*..
Pe de conselheiros
ÍnSaASSão
de manter a Comissão Técnica^
tipos de
nnalauer preço, enfrentando todos osdos planos
mais
parte
fazer
não
SrSsTes parece
pasde Jucá Mello Machado, que, na quinta-feira
melhores
Maia
Fernando
Luis
de
sou a cobrar
.
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mm); no 2 tempo,
Gols- no Io tempo, Mendonça (31
Gçdofredo Cruz_.
Estádio,
Local:
Jorge Luís. (4min).
Público: 2 mil 555.
Renda: Cr$ 1 milhão 277 mil 500.
amarelos-. Alexandre
Juiz- José Aldo Pereira. Cartões
Totonho, OrAmauri,
Americano:
Amaral.
Miguel
e
RarrLuis.nho
índio,
César;
e
lando Fumaça, Oliveira
Amaral; Jorge Luís, Chico Explosão
Miguel
e
gel
Sérgio Pedra Técnico: Luis Alberto.
(Carlos Roberto) e
Abel, Eraldo e
Botafogo: Jair Bragança, Washington,
Mendonça e AleAlexandre
(Mirandinha),
Josimar;
Ze Mano.
mão,- Geraldo, Té e Passos. Técnico:

"^*^

_. nSo

^m^^^mmmmmmmm^m^m^^^,^
ppp,
M.Bonita
em
um
mais
ponto
Bangu perde
jP
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BANGU OXO CAMPO GRANDE

Local — Moça Bonita
mil 600
Renda: Cr$ 1 milhão 27
569
mil
2
pagantes
Público:
Juiz: Artur Ribeiro Araújo
e Pingo
Cartões Amarelos: Carlos Antônio
Moisés, Tecão e
César),
Banqu- Tião, Márcio (Júlio
Lira
e
(Marcelmho);
So Àptônio; Mococa, Artuzinho
Dreifus, Vagner e Vilmar.
.
Técnico: João Francisco P.ruhto
Nenem,
CamSa Grande: Jorge; Marinho,
Brás, Demétrjo, e Pingo,- Touché,
(sSaSSenir;
Antônio
(Maurício)
Carlos
e
Luisinho
Técnico: Paulinho de Almeida.
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Americano e Botafogo
empatam em jogo ruim

Aloísio Barbosa
ruim,
ramnos Rio de Janeiro — Num jogo
irritou^as
equipes
duas
das
onde a mediocridade
parte do jogo..
torcidas que passaram a maior
coisa
justa, correta,
única
a
Sndo os jogadores,
Americano.^
So empate de 1 x 1, castigo para
Botafogo.
foi melbQM*
Se na primeira etapa, o Botafogo
de
vontade
demonsírou mais
J«»gg«E&
minutos nnais,nma série de limitações, nos 45
treinador L-uiS"'
e
pelo
torcida
sua
SuSo pela
superior, ^emfoi.
Americano
Síto a equipe do
vitoria.
...... „
a
entretanto,
nunca merecer,

í^SM-íiiyyUli;?í.¦ :-f¦>?¦*yMff^yytt¦ ?Ü:$tlllS
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Pequena vantagem
'
Tião — Firme nas saidas
muito
teve
não
de bola;
com..,
O Botafogo começou melhor, ocupando
trabalho, devido à inopefaixa central-a
e
determinação
adverataque
do
desembaraço
mais
rància
organizados -do canino de onde saiam ataques
sário.
Té procurava tirar
centroavante
O
nara
aí
pontas
Márcio — Muito comporOrlando Fumaça, para
do núol? da área o zagueiro
Apesar de o
tado tecnicamente. Foi
Mendonça.
ae
nprmitr a entrada
10 minutos e
aos
em
substituído por Júlio Cegol
só ter chutado
iScano
o
levar
o Botafocampo,
deveria
sar, que
S?_Srcei-um amplo domínio em Depois de-um
time ao ataque mas mosminutos
31
„rSó fofmScar aos
trou muita insegurança.
de Geraldo da linha de fundo, o^a5ra-amento
entregando-a
Moisés — Bem como li_S_5Totonho falhou na rebatida,
da pequeda viodentro
abusou
de
mas
marcar,
bero,
K pamXdonça
Ulisses Laurindo
lència.
na área.
três
o-seu
Tecão — Saiu mais da
O zero a zero que náo agradou aos quase
Na etaoa final, o Americano avançou
revelou,
e deu bom combate
modificações W
área
os
mil torcedores que foram à Moça Bonita
abriu
pontas,
meiícampoe
Pndiante de
ao ataque do Campo
norém alguns fatos que ustificam o placar.
determinaram sua subida nade partida,
Grande
Campo
do
tática
surgm *0|
empate
Grande.
àj
O
SS adeterminação
gol
apático.
um Sogo
espaços
Jorge Lu s, depo^,,
marcando homem a homem, sem deixar
Marco Antônio — Errou
auatro minutos, marcado por
em seu
bola
a
tocarem
Bangu
do
ndio lançou
Pereira
Aldo
José
muitos passes. Avançapara os jogadores
do
juiz
_f£ha
de M£UÇ.«
corrida
a
lentamente,
campo.
ítrna hnin nela esauerda, para
va muito
a bola
em
esperando
fase
na
esquema
posto
desse
ficou
reflexo
parada,
Adefesa
como
Ainda
Sosão
principalmente Campo
Amençanoexcelendo
o
houve
atacante
o
O
Almeida,
de
fundo.
final, quando
orática por Paulinho
S?peTa iinha de
havia transposto^
Grande recuou satisfeito
?P trabalho de Pingo, fundamental na marcação
conseguiu alcançá-la quando jáLuís,
desenvolvimenno
e
que sozffl.
empate.
Jorge
o
com
nnha^ cruzou para
do fponte i fortes adversários descontrolar a firme
colocou.
„„ ,_.
Mococa — O melhor do
diante de Jair Bragança, apenas
to do ritmo, veloz, capaz de
sempre
Plantado).
função
a
uma
protstt*
Bangu. Teve
defesa do Bangu (Moisés jogou
A partir daí as duas equipes passaram
importante, que
eram tantos que
muito
Nao fosse também a firmeza dos o .^Wtoogg
equívocos
os
mas
vitória,
(jrianae
a
rar
na riP área do Bangu por certo Campo
o técnico Ze Mãífò
foi correr atrás de Pingo,
o
Sor volta dos 25 minutos,
entrasse
para substituir,.
a melhor figura do jogo.
?erfa encontrado mai? facilidade de penetrar,
mandou aue Mirandinha
Miguel Amacom
—
brigando
ao
estava
que aliás, pouco aconteceu.
Quase
Arturzinho
Xexandre que
sair era ele, e.
ia
Campo
do
Mocode
quem
entendeu
que
de
jogo
mesmo plano
ral Mendonça
Enquanto a sistemática
alem
Bangu,
por Ze Mano...O.
ca. No primeiro tempo
correu para o túnel. Foi contidobarrado
Grande prevalecia pelo seu lado, node Mococa. nao
pelo masAlemão,
com
esforço
o
armou algumas jogadas.
mesmo aconteceu
de Moisés, destaque para
confusão^
na
A
também
Caiu muito no final.
SS. Só então saiu Alexandre.
só no combate a Pingo e Brás, como«"£>**"
durante 15
— Meio perdido no
com que a partida ficasse paralisada
Lira
eníatíva de chegar mais perto dos
Lira,
foi
minutos.
.„:r--de ataque Quem primeiro foi sacrificado
ataque, saiu no segundo
a
procurou jogar
lugar
da
dando
partida acontesubstituído por Marcelinho, que
tempo
destaque
de
A ünica nota
brecha para o
uma
buscando
esquerda,
final,
guando depois
deu
pela ponta
Marcelinho, que
ceu tos 4? minutos da etapa
da entrada da
a
Mirandinha,
gol.
César,
objetividade
mais
rie uma falha de
esquerda O
* Com Pingo dando combate a Mococa, que por
de
perna
um chute violento,
equipe, notadamente
deu
área
a
desenvolveu
se
sua veTmafcava Pingo, o jogo Checar ao gol.
Sro Amauri fez uma defesa sensacional ponto
quando caiu pela escampo.
do
cumprimenta-lo.
centro
nraticamS no
de José Aldo Pereira
querda.
tarefa difícil.
— Bem marcado
Ln o Pala um como para o outro, eraapareceram na
Vagner
de
costas
Dreifus
nas
Braz pula
Os oleiros Jorge e Tião quase não
por Jacenir, não chegou
foram marcados
impedimentos
Foi
Muitos
nírlida
fundo.
P
a ir à linha de
de que
SA aueixade Marco Antônio após o jogo
muito para o meio, onde
se
justifica
Feijão,
ao Bani faltou o atacante
a defesa do Campo
banguenos
Botafogo
Feijão em campo,
nas
pUarXe. Com um
se
Grande estava comBragança - Nào teve trabalho. Firme
jogador de talento, que de
Jair
ses poderiam ter
situações
as
pacta.
apreximasse de Mococa para criar
técWagner — Sem grande
Washington - Jogou com raça, mas pouca
gol.
muito.
lutou
inspiração,
_______
e vontade de
ihei _ Vigor e atenção no miolo da área.
no vestiário, Pingo ram com disposição
Aos 43 minutos da fase
Sorridente
- O mais firme da defesa. Não complicou
sua
ganhar.
Eraldo
alegria
pela
a
final perdeu a melhor
demonstrava
chutando
do
jogo.
chance de gol,
saiu de
atuação e pelo resultado
Faltou Feijão
Jo"imar - Improvisado na lateral, não
Campeonato Estadual
por cima do gol.
que considerou justo. Reconhena etapa
ceu que no final da partida esta-a
Vilmar — Não foi o ponAtexandte - Bom no 1» tempo e violento
Mococa esteve um pouco me1° TURNO
devido
cansado,
seus
va um pouco
teiro de outras partidas.
no lhor tecnicamente do que
e fez o seu gol.
obrigação de marcar Mococa
Mendonça - Correu, chutou, dalutou
(TAÇA GUANABARA)PG
Como Dreifus, não teve
D GP GC
companheiros. Sua preocupação
V
Ousa pouco.
área.
instruções
cabeça
na
seguindo
liJogou
a
ir
todo,
de
valeu
Alemão
lhe
campo
oportunidade
6
1 26
acompanhar Pingo
em
dribles e
6
lateral
12
ao
pelos
_ Flamengo
trabalho
Deu
Almeida.
de
Geraldo
de Paulinho
E não foi só isso.
3
nha de fundo, por onde
1 18
destaque.
o
5
11
velocidade
— Fluminense
4
1 13
e so.
1
poderia ajudar os de-a
5
— No primeiro tempo fiquei Além da boa marcação sobreMo-o
11
Tc — Lutou muito, deslocou-se
Vasco
companheiros
Grande.
mais
foi o melhor do
Campo
iniciais
12-88
do
4
consminutos
atacante
Estava
45
9
Nos
confuso.
Passos
Redonda
Volta
um pouco
meio-de4
chegar ao gol.
o
8
1
comandou
3
coca
e
Ar9
Bangu
vitória
tantemente entre Mococa
5
1 10
2
No Campo Grande, além
Mn-andinha - Por pouco nào fez o gol da
campo do Bangu nos principais
8
cima
ia
para
0 — América
turzinho.
Quando
apareNao
4 10
2
2
do goleiro Jorge, três jomomentos do jogo.
7
7 — Americano
Americano
0 10
de um, o outro ficava livre. Na ceu no ataque. Cuidou mais da
1
destacaram:
se
7
gadores
BoÍGTOyO
chame
Paulinho
defesa
A
que fez no chute de Mirandiseu
11
final
Amauri
fase
do
8
4
jogo,
1
defesa.
4
Pingo, o melhor
9 — Bonsucesso
mais
perto
6 14
3
mou e disse para ficar
0
4
o gol a Mendonça.
pela sua movimentação
Campo Grande
O lateral-esquerdo Marco AnS-So entregar
estava muito liBrás.
2 18
5
Mococa.
que
tática.
do
0
disciplina
e
2
violento
o Bangu sentiu
—
mas
Firme,
achou
que
11 — Madureira
tónio
Fumaça
melhoe
isso
Fiz
2 21
7
vre em campo.
erros
0
0
dando ao time o equilido atacante Feijão. AdmiOliveira — O melhor da defesa, sem
12 — Portuguesa
Geraldo.
de
rei. Assim, pude conter os avan- atiufalta
incrível
camser
drible
brio de meio-de-campo:
um
time
Levou
um
César
que para
bem.
Esteve
time.
o
comanda
e Neném. zagueiro tranConsiços de Mococa.
É
quem índio
é preciso ter banco.
o seu
peão
com
contra
atuação
avança
Ótima
PRÓXIMOS JOGOS
Luisinho Rangel
quilo que
Pingo correu o campo todo, derou muito boa a atuação da
Sábado
consciência.
falta
os
a
e bom no 2».
equipe, criticando porem
marcando Mococa e ajudando
Teixeira de Castro
MiglTeí Amaral - Fraco no 1» tempo
O técnico Paulinho
Bonsucesso x Madureira
defesa. Rece- de jogadas pelas pontas, princide
ataque.
do
companheiros
mais
o
Maracanã
É
perigoso
a
Luis
Jorge
de Almeida elogiou
America x Bangu
mas ga- palmente no lado esquerdo.
um Abel
amarelo
contra
muito
cartão
Lutou
um
beu
Chico Explosão
Domingo
de seus jogadoatuação
Disse
mereceu.
não
rante que
_of;rfa
em má forma.
São Januário
— Hoje — disse Marco AntòVasco x Ame'ica no
res dizendo que o time
aue foi derrubado e acabou sen-o nio - alem cia falta do Feijão, o
Sérgio Pedro — Um aos nomes da patiaa.
A determinar
o ritmo
a
começa
Botafogo x Portugueso
ganhar
do punido. Pingo destacou
det Cima
muita sorte e por
I Ca:-po Grande x Volta Redonda 1'alo
ideal. Achou tática e tecapesar de nao Bangu não teve
equipe,
da
acerto
Maracanã
isso empatou.
nicamente o time muito
Fluminense x Flamengo
ter feito gol. Para ele, todos jogabom.

Pingo reencontra
o bom futebol
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URSS é favorita
noMundialito de
vôlei feminino

Vento forte
vira barcos
na Dijon Cup

São Paulo — A Seleção Soviética,
campeã olímpica, é a favorita do Io
Mundialito Feminino de Vôlei, que será
disputado no Ginásio do Ibirapuera, dea
28 deste mès a 4 de setembro, com
O Brasil
participação de seis seleções. a Argenenfrentando
estréia no sábado
tina, a partir das 21 horas, e aparece
com ligeiro favoritismo.
Brasil, União Soviética, Japão, Aros países
gentina, Coréia e México sào
de VõMundialito
do
que participarão
•lei As primeiras delegações a chegar
são as da União Soviética e do México,
esperadas amanhã.
¦¦••
..A_.tabe_a.de jogos é esta: 28/OB Japão
28/08 Argentina
29/08 Coréia
30/08 URSS
30/08 Japão
30/08 Coreio
31/08 Coréia
31/08 Argentino
31/08 Japão
02/09 México
02/09 URSS
03/09 Jopão
04/09 Argentina
04/09 México
04/09 URSS

Ib'':-::

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

México
Brasil
URSS
México
Argentino
Brasil
México
URSS
Brasil
Argentina
Brasil
Coréia
Coréia
Brasil
Japão

19h
2Íh
20h3C
17h
19h
21h
I7h
19h

2lh
)9h
2lh
2lh
171.
19h
21 h

Niterói garante
título estadual

Uma regata tumultuada, com
muitos barcos avariados, virados ou rebocados de volta ao
Iate Clube do Rio de Janeiro.
Assim foi a primeira etapa do
Torneio Dijon de Inverno — Dina
jon Cup — disputada ontem
raia da Escola Naval com ventos
fortíssimos, de até 24 nós, com
direção Sudoeste. Mais de 100
barcos se inscreveram para a
regata mas um número bem menor conseguiu completá-la.
O fita azul da Classe Oceano,
o Suzy Dear, de Adelmar Pinheiro da Silva, teve um de seus
balões rasgados durante a regata e cruzou a linha com diflculdade. Na classe Finn, Raul Batista Filho repetiu a vitória da
véspera enquanto Daniel Adler
venceu na classe Star. Fernando
Cruz venceu na classe Ranger,
Gilberto Barreto na J-24, Roberto Tacào na Soling, Hélio Hasselmann na 470 e Kurt Diemer
na classe Snipe.
O Neptunus, dé Sérgio Mirsky, venceu nas categorias I, II e
III da classe Oceano. Na categoria IV. o vencedor foi o Triqton,
de Valdir Lima. Axel Schmidt,
com o Osprey, venceu na categoria V, Maurillo Vinhas de Queirós, com o Zim II, foi o primeiro
na categoria VI e Maurício dos
Santos, com o Berry, venceu na
categoria VII.

Com 10 gols de José Rie uma vitória de 18 a
^¦^ O 14 sobre o Resendense, o
AW^af Niterói Rugby praticamené^
te garantiu o título estadual
*r
de andebol masculino. A
/l^ 1
cardo
partida foi realizada em Rezende e o Niterói ganhou com Serginho,
Roque, Pedro. Marcelo Nardini, Marcelo
Coelho, Benè, José Ricardo, Joào Batista e
Renato. Na quarta-feira o Niterói decide o
titulo com o Flamengo, às 20 horas, no
ginásio da Gávea.

Portisch é o
líder em Toluca

Toluca, México — O
húngaro Lajos Portisch derrotou o soviético Boris
Spassky após cinco horas
de jogo e 43 movimentos e
assumiu a liderança isolada
r - ..w,,^do Torneio Interzonal de Xadrez. Portisch
tem 6,5 pontos contra 5,5 do segundo colocado, o canadense Igor Ivanov que na nona
rodada empatou com o inglês John Nunn.
Em Guaiaquil, o brasileiro Milos Freire
suspendeu sua partida com o argentino A.
Sorin pela quinta rodada cio 6o Campeonato
Mundial de Xadrez Juvenil. Freire tem 2.d
pontos ganhos no Mundial que é liderado
pelo peruano Júlio Granda.

•fâgâtt/

Steve supera
seu recorde

Indianópolis — O norteamericano Steve Lundcfuist
quebrou ontem seu próprio
recorde mundial dos 100
metros peito, com a marca
de Imin02s5. durante o
.„_.„.
Campeonato NorteAmericano de Natação. Seu recorde anterior. Imin02s62. havia sido batido hà um
mès. nas eliminatórias para o Campeonato
Mundial, em Mission Viejo. Califórnia.

Radar recebe
Troféu Havelange

Depois de vencerem o
Copalido por 3 a 0 e as Unidas de Sáo Gonçalo por 5 a
..
0. as jogadoras do Radar
Futebol de Praia receberam
A* ontem, das màos do vice—I presidente do Comitê OlimHe Zheghieng. e do assessor
China,
da
pico
da FIFA, Carlos Alberto Pinheiro, o Troféu
João Havelange do melhor clube de futebol
feminino do Rio de Janeiro.
as partidas finais do troféu reuniram uni
pZZ-CC ü? '¦"'•'¦•J dp 2500 oe.ssoas na Praia üe
CoDacabana, em frente a traia ao uuu. o
Radar venceu com Moneti. Carminha. Lucinha. Jurema. Adriane. Fernanda. Teresa.
Beth. Margareth, Tuninha lElielzai e Beüna.
As artilheiras do priniPiro jogo foram Betina
(dois golsi e Beth e cio segundo Margareth
(2). Betina tli e Pelezinha (2)

Aberto de Golfe Pecci conquista
fica mesmo com quarta etapa da
Rafael Gonzales Itaú de Tênis
Com a categoria de primeiro jogador
do Rio, Rafael Gonzalez conquistou ontem o título do 9o Aberto de Golfe Amador do Intanhagá, disputado em 54 buracos, na modalidade stroke play. Rafael,
— 71
que teve a melhor—volta do torneio
competia
terminou
gross. no sábado
—
também
çào com 215 tacadas Ele ficou
em segundo na categoria 0/9, com 212
tacadas, perdendo para Nilo Gomes de
Lemos Filho, com o mesmo score, mas
beneficiado por uma volta melhor nos
nove buracos finais.
O carioca Rafael Gonzalez era o favorito do Aberto, ao lado do paranaense
Carlos Dluhosch, melhor colocado no
ranking brasileiro. Com a desistência de
Dluhosch, com catapora, a vitória de
Gonzales foi facilitada. Ele chegou a final
com quatro tacadas a menos do vicecampeão, outro importante jogador brasileiro, o paulista Roberto Gomes.

Optimist
Apenas 17 dos 92 barcos inscritos na quinta etapa do Campeonato Estadual de Optimist
conseguiram completar a regata. Com o vento forte, muitos
barcos viraram. Outros afundaram ou foram rebocados. Gustavo Viana foi o vencedor da cateAurélio
goria juvenil, com Marco Marcelo
Mendes em segundo e
Nogueira em terceiro. Entre os
estreantes, Jorge Félix foi o primeiro colocado.
Entre as meninas, apenas
Márcia Pellicano (primeira colocada) e Maria Cristina Mendes
(segundai conseguiram completar a regata. Na categoria infantil, mais uma vez o vencedor foi
Joaquim Cunha, com Felipe
Meira em segundo e Milton Passos Neto em terceiro.

Resultados
Gonzalez

Rafael

Roberto Gomes
Jean Paul van Tilburg
Categoria 0/9
Nilo Gomes de
Rafael
Hélio

225
net
212

Lemos FilrO

212

Gonzalez
Barki Filho

Categoria
Francis

213

10/15
204

MçCormmck

212

Robert Green
Sérgio Vilela
Categoria 16/22
Stanley Clark

216
211
218

Lucaussy

Richard
Cris Slieperd

219

Categoria 23/30
Luz Maia

217
219

Hackett

A

D

N

Tainako

221

HOJE NA TV
12h30min — Bandeirantes
13 horas — Globo Esporte
21h05min — Esporte Ho|e
23h45min — Mundial de
Iugoslávia (Canal 4)

Estadual de dingue
O Campeonato Estadual de
Dingue teve ontem sua segunda
regata disputada com ventos de
Sul para Sudeste, força de 20
nós, na raia do Iate Clube Jardim Guanabara. Marcos Vinicius Conde, que corre com André Luís Conde, cruzou em primeiro lugar mas o líder do camde
peonato é o segundo colocado
ontem, Manuel Oliveira da Silva
— que corre com Marcelo Nogueira. Ele tem seis pontos perdidos — soma de dois segundos
lugares.
Em terceiro lugar na regata
de ontem cruzou Elbe Faria
Monteiro — com Adelaide Péreira. A seguir chegaram Roberto
Federicci Roberto Federlcci Júnior e Mário Muniz da Costa.
Mário Souto Maior da Costa O
Estadual reuniu 30 barcos.

Gastão chega
em 8o no Star

gross
215
221

Scratch

Medemblik. Holanda — O
brasileiro Gastào Brun e seu
proeiro. Daniel Wilcox, classificaram-se em oitavo lugar na primeira regata do Campeonato
Mundial de Star disputada ontem nesta cidade. A tripulação
vencedora da regata foi a formada pelos alemães ocidentais Alexander Hagen e Vincent Hoesch.
Em segundo lugar cruzaram
.... Hia-qm-u-caiesesi Jens Christensen e Mor cen Niêlsen-segui—
dos de William Buchan Steve
Erikson (Estados Unidos). JensPeter Wrede Mathias Borowy
(Alemanha Ocidental». Andrew
MenkartSteve Calder iEUA>

_______________¦____________________[

Esporte

(Canal

7)

(Canal 4)
(Canal 2)
basquete —¦ URSS
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CBA apura valor
de sua dívida
atual com FOCA

saberá
Até quarta-feira o presi bo p grande e que
a situação
dente Joaquim Melo terá com exatidão
de no máuma idéia real da divida da CBAtrêsdentro
dias. Melo não
deixada por Carlos Cavai- ximo
que a atual situacânti, que se demitiu sex- acreditaentidade
possa preda
ção
Confederação
ta-feira da
a realização da prode Automobilismo (CBA.. judicar Fórmula-1.
prevista
Melo entra hoje em conta- va de
março, no autoto com a FOCA (Associa- para 13 de Jacarepaguá.
dromo de
çào de Construtores de F— Depois que a gente U1) para confirmar se os 50
uma idéia real da situaver
de
roubados
mil dólares
Cavalcanti no Aeroporto ção financeira ria CBAé
pensar nas sodo Galeão foram mesmo que vamos
situação é difícil
um adiantamento para a luções. Aainda
em
organização do GP do Bra- porque náo estatpos
dimais
há
e
agosto
sil de 83.
oro
cumprir
nheiro
para
mardesde
A CBA deve
do ano. Vamos
ço 27 mil 700 dólares à FO- çamento
para que o
CA (Cavalcanti sempre nos organizar não
seja preBrasil
do
GP
é
FOCA
a
que
afirmou que
está
Melo
judicado.
e
CBA)
devia à
Além de entrar em conapreensivo com a possibilitelex ou telèdade dessa divida interna- tato hoje por
o presidente da
cional aumentar para 77 fone comBernie
Ecclestone,
mil 700 dólares, com a pos- FOCA,
GP do Brao
organiza
emdo
que
confirmação
sível
cortar o
mandará
Melo
sil.
Cavaifeito
por
préstimo
telex
o
e
que Catelefone
a
cânti. A nível nacional,
mandou instalar
CBA deve cerca de Cr$ 5 valcànti escritório,
em Belo
milhões, apesar de já ter em seu
dá
nome
em
Horizonte,
milhões
43
Cr$
gasto os
da
empregada
Um
CBA.
Econôrecebidos da Caixa
busMinas
a
irá
entidade
de
mica para o exercício
car um carro da CBA que
82.
Cavalcanti levou para Be"ROMBO GRANDE"
lo Horizonte. Melo náD
quer que a divida nacional
aumente, pois já está recçem
Sem querer entrar
de hqdetalhes, até porque ainda bendo telefonemas
renão teve tempo de analisar téis e concençionárias,
de
o
pagamento
clamando
deixada
a documentação
também
pelo
feitas
faturas
pelo antigo presidente.
Melo diz apenas que o rom- antigo presidente.

Acidente provoca a
suspensão de prova

Sào Paulo — Ao vencer o espanhol
na
José Higueras por 6/3, 4/6, 6/3 ontem,
Victor
o
paraguaio
Harmonia,
Sociedade
da
Pecci conquistou o título de campeão
Itaú de Teras. que
quarta etapa da Copa disputadas
no Rio
teve também etapas
Pela
Alegre.
Porto
e
Brasília
Janeiro,
de
mundial,
ranking
do
64°
vitória Pecci,
recebeu um prêmio de 10 mil dólares,
cerca de Cr$ 2 milhões.
durou
A partida, altamente técnica, esteve
Pecci
e
Victor
horas
duas
mais de
em
absoluto no primeiro set, fechando-o
pre6/3 para surpresa do grande publico uma
sente ao Harmonia, que esperava em
maior produção do tenista espanhol,
17° no anking da Associação dos Tenistas
lugar
Profissionais - ATP. Pelo segundo
no torneio, Higueras receberá 5 mil dólares — cerca de CrS 1 milhão.
Higueras apresentou sensível melhosara no segundo set, quando começou
seguida,
cando, e fez 1 a 0 para, em
Mas o paraquebrar o serviço dea Pecci.
eualo reagiu e tirou diferença no game
de
seguinte, quando quebrou o serviço
Higueras.
O terceiro set foi muito equilibrado,
com os dois jogadores permanecendo a
maior parte do tempo no fundo da quadra. Pecci voltou a crescer enquanto o
seu adversário cometia vários erros. Hique a Copa
gueras, depois do jogo, disse consecutivo
Itaú foi seu oitavo torneio
.
este ano.
As etapas anteriores da Copa Itau
foram vencidas por Joào Soares (Rio);
Dominique Bedel (Porto Alegre) e Mark
Dickson (Brasilia). Cássio Motta foi considerado o melhor jogador brasileiro do
torneio e recebeu o Troféu Especial Votorantim.
Os irmãos norte-americanos Charles e
Morris Strode derrotaram o peruano Pablo Arraya e o paraguaio Victor Pecci, por
6d e 6/4, na final de duplas também
realizada ontem, na Sociedade Harmonia O prêmio dos Strodes foi— de 1.500
dólares — cerca de Cr$ 300 mil enquanto a dupla vice-campeà recebeu 900 dólares — cerca de Cr$ 180 mil.
Em Montreal, Martina Navratilova
venceu ontem a norte-americana Andréa
Jaegger por 6-3, 7/5 e conquistou o Camdo
peonato Aberto de Tênis Feminino
Canadá. Ela recebeu um prêmio de 34 mil
dólares — cerca de Cr$ 6 milhões 800 mil.

pauAs quase 800 pessoas disputar a corrida, oDavid
Eduardo
presentes ao autódromo lista Joséde
ponta a ponta,
de Jacarepaguá reclama- venceu,
ram com vaias, mas a dire- as duas baterias (9 voltas
Fórmula-Fiat,
ção da prova manteve doa cada) de a liderar
o Brasipassando
suspensão da 3" etapa
Estadual de Stock 5.000. leiro com 20 pontos, já aque
1*
Após a largada, houve um ontem foi realizada
colocado
acidente envolvendo sete etapa. O segundotambém
de
carros e a quantidade de foi José Ávila,
15
tem
Paulo,
que
esSão
ferro
de
óleo e pedaços
náo
pontos.
palhados pela pista
Na Fiat 147, o gaúcho
permitiram nova largada.
A maioria dos envolvi- Renato Conill encontrou
no
dos apontou Augusto Bo- algumas dificuldades rapilivrou-se
mas
início,
responsao
gossiam como
Murilo
vel pelo acidente que aca- damente do carioca
fácilbou fraturando a costela Pilotto para vencer
uma
de Jorge Castro e o joelho mente a prova. Foi que
tranqüila,
já
carcorrida
Seu
Tela.
de Santiago
Conill tinha quase quatro
ro tinha um vazamento de -segundos
que
para Murilo, com
óleo e, na entrada da curvasegundo
dois do setor Norte, ele chegou em idêntica
para o
saiu da pista, levando con- vantagem
Luis
o
paulista
terceiro,
carros.
seis
mais
sigo
PróxlPaternostro.
às
foi
Otávio
A largada
16h30min e, como a pista ma prova dia 19 de setemficou muito suja, não hou- bro, em Sào Paulo.
As melhores disputas
ve tempo para limpá-la anLites de escurecer no auto- aconteceram na Força LePaulo
líder
o
onde
enconvre,
solução
A
dromo.
trada foi cancelar a prova. ser, com um Fusca, conseDurante a semana, Fábio guiu ultrapassar na penúlCrespi, o pole, e Milton tima volta Rogènio CanaAmaral, representantes da barro, com Opala. O públicategoria, discutirão uma co vibrou, torcendo por
conova data para a realiza- Genival Manta, que se sem
locou em terceiro,
ção da corrida.
CaEnquanto os pilotos da conseguir ultrapassar
nabarro.
nào
puderam
Stock 5.000
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RESULTADOS
Fóimulo-Fiot
Veículos)
José Eduordo Dovid (Perfumor.a Victor/Espeoal
José Ávila (Miradori/MacKeen)
Vio Onze)
Nelson Bolesiier. (Milocor/Bor
fiai 147
Renato Conill (Tovjrus/Bravlimpex/Vasp)
Murilo Piloilo (Victon/Alitalio)
Luis Otovio Paternostro (Metropoluano/Beltramo)
Forço livre
Paulo Leser (avulso)
l)
Rogêriio Coriobarro (Mullsr/Xingu/Grupo
I)
Genival Manto (Eneas Franco/Antena
Classificação
Paulo Leser
Samuel Wollame
Vala>rnar Ramos

62 pontos
50 pomos
38 pontos

Semia já é campeão
na F-Ford da Europa
Ao vencer a 8" etapa ontem no circuito dinamarquês de Zyllands Ringem,
Ayrton Senna conquistou
por antecipação o Campeonato Europeu de Formula-Ford 2.000. Faltando
apenas mais uma corrida,
Senna tem 110 pontos,
contra 81 do inglês Calvin
Flsch, sem condições de aicança-lo, mesmo vencendo
a prova do dia 12 de setembro, em Mondelló Park.
Sem conhecer o circuito
dinamarquês. Senna foi
sempre o mais rápido nos
1,485 metros de pista desde os treinos de sextafeira. Obteve a pole position (a cronometragem o
colocou em terceiro e voltou atrás ao confirmar a
pole). Fez uma corrida
tranqüila, pois conseguiu
manter-se na liderança
desde a largada.

Ao completar a primeira
volta, tinha quase três sesobte
gundos de vantagem alcanFisch, que não pôde
auçá-lo: a vantagemvez foimais,
mentando cada
de
pois Senna exigia tudoconseu Van Dicmen, para
seguir o recorde da pista, o
que acabou acontecendo
na 12a volta, quando estabeleceu 46 segundos para a
melhor volta.
Das oito provas disputadas. Senna venceu quatro, conseguiu um segundo
e um terceiro lugares e nào
completou em duas ocaslões, quando seu carro
problemas.
apresentou
Nas oito corridas. Senna
largou na pole position,
aumentando ainda mais o
interesse das equipes de
Fórmula-1 em tê-lo na
-temporada
de 84, depois
que ele tiver passado pela
Fórmula-3 em 83.

Gugelmim ainda é o
líder na Inglaterra
A segunda colocação
náo foi um resultado bom
mas Maurício Gugelmim
manteve a liderança do
Campeonato Inglês de
Formula-Ford 1600. com
85 pontos. 11 de vantagem
para o segundo colocado, o
inglês Julian Bailey. vencedor da prova de ontem
no. circuito de Mallory
Park. ao Norte da Inglaterra.

A corrida teve 15 voltas e
o paranaense Gugelmim
fez de tudo para tentar ultrapassar Bailey Chegou
ate a conseguir a melhor
volta do circuito, com 48
segundos, mas nào se
aproximou do vencedor,
que cn^ou a linha de chegada com uma vantagem
de dois segundos.
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Beth ganha
três provas
ma Hípica
• Com três vitórias sensacioriais, Elizabeth Assaf, atual
campeã brasileira de saltos, foi
a destaque da tarde de ontem
ha Sociedade Hípica Brasileira.
Èla venceu a prova para cavalos 2, montando Phoenix, a prova para cavalos 3, com Pi-R-2 e
a prova de l,40m, para cavaleiros D, com Parabelum. Nesta
prova, Beth obteve também o
-segundo lugar com Primer
AS**-

.

Benedito vence
a 4a Corrida
de São Conrado

A
•' Na primeira prova da 4.tarde,
a
—
obstáculos
para mirins
120m — a vitória ficou com
Roberta Sá Motta, montando
Primo, cavalo que já pertenceu
a Elizabeth Assaf. Em segundo
.lugar nesta prova ficou Alex
Ghristian Manhães, com My
Way.
. .
r'~ Na prova para cavaleiros B e
cavalos 2, com obstáculos a
l,20m ao cronômetro, Beth ficou em primeiro com Hélio Pessoa ficando em segundo lugar,
com Yorkshire, seguido de
João Alberto Malik de Aragao,
com Madrugada e Cláudia Itajahy Camarão, com Correto.
João Alberto ficou em segundo
lugar na prova para cavaleiros
C~F- e cavalos 3 — l,30m, tabela A
montando Tanger, seguido
Sáumá, comKàrEsmeralda
jle
pintius.
Em Roterdão, o alemão ocidental Paul Schockemohle,
montando Deister, venceu ontem o Grande Prêmio de Roteri dà, última prova do 35° Cam;t
Internacional de Hi'\ peonatoda Holanda. Lionel Dunpismo
Jungle
a,i ning, da Inglaterra, com lugar,
segundo
em
ficou
Bunnv,
|{
;.-. seguido do atual campeão
«« mundial de saltos, Norbert
ilKoof, da Alemanha Ocidental,
,; icom Fire. A Alemanha venceu
'•' « Prova das Nações.

Benedito Porto, da Equipe Power,
venceu ontem a 4a Corrida de São Conrado, com percurso de aproximadamente 9,800 km entre a Praia do Pepino
e o Arpoador. Ele agora lidera o Circuito Printer-Coca-Cola-Semp-Toshiba,
com 130 pontos. Na categoria feminina
a vencedora foi Kathy Mollitor.
Um argentino há dois meses no
Brasil, Juan Ramon Busquet, da Equipe Sir, ficou em segundo lugar na categoria masculina, seguido de José Alves,
da Equipe Printer/Scholl. Ilvanise Lins
e Barros ficou em segundo lugar entre
as mulheres, seguida de Danw Werneck, da Equipe VIVA — A Revista da
Corrida.
O 2o Batalhão da Polícia Militar
colaborou com a Printer, organizadora
da prova, fechando as pistas da Praia
do Pepino, da Avenida Niemeyer e as
praias de Leblon e Ipanema, por onde
passaram os 1075 corredores que se
inscreveram na prova. Desses, 875 completaram, habilitando-se ao sorteio de
rádios e televisores da marca SempToshiba e de uma passagem RioSalvador. O editor de VIVA — A Revista da Corrida —. José Inácio Werneck,
recebeu uma homenagem da Printer.

Marcos volta
a se destacar
ma bicicross

Aguinaldo Romos
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Uniõo Soviética
Espanha
Iugoslávia
Estados Unidos
Austrália
Canodá
Colômbia

Belo Horizonte — Nüm clima tumultuado e confuso, que refletiu amplamente a
desorganização da prova, a I Rústica Credireal realizada anteontem à noite, nesta Capitai, teve de ser anulada pelafoi Federação
possível se
Mineira de Atletismo, pois não
chegar a nenhuma conclusão sobre o vencedor e sobre qual largada deveria ser validada. Não foi marcada nova corrida, para substituir a que fracassou.
Desde o inicio da concentração se previa
a existência de problemas, pois largada e
chegada se dariam no meio do quarteirão da
Rua Espirito Santo, entre as Ruas Carijôs e
Tupinambás, diante da sede do Banco de
Crédito Real de Minas Gerais, um lo-al
acanhado para comportar os mais de 3 mil
corredores que participaram.

Tumultos e protestos
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Dalvirene Paiva liderou de punia a
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6
5
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Dif. Ceslai
13ó
86
20
-3
-33
-47
-120

(365-229)
(377-291)
(277-257)
(187-190)
(153-186)
(239-286)
(160-280)

CONSOLAÇÃO
v
Panamá
BRASIL
Tcheco-Eslováquia
China
Costa do Marfim
Uruguai

Rústica é anulada
emJBelo Horizonte

Pouco depois das 21h, já com atraso, foi
executado o Hino Nacional. Mas a largada
teve de ser retardada, já que não se encono presidente da federação Ronaldo
trava
Marcos Oliveira, da catego- Flores, que daria o tiro de largada. Imparia Juvenil B, foi mais uma vez cientes, os corredores começaram a cantar
o destaque do Campeonato Es- "Está chegando a hora".
Para ganhar tempo, os organizadores
tadual de Bicicross que teve
o sistema de som, com o samba
sua terceira etapa disputada ligaram
"Você pagou com ingratidão a quem sempre
: ontem na pista da Avenida AlCarvalho. Os
vorada, na Barra da Tijuca. A lhe deu a mão", na voz de Beth
a dançar.
então
começaram
às
participantes
etapa marcou ainda a volta
se ouvisse tiro algum, o
sem
Pereique
Foi
Brito
quando,
Fabiana
de
pistas
a correr, seguido
fa, vencedora da categoria pelotão da frente começou
demais.
,
dos
mirim.
Depois de 17min29s, chegaram duas moOs favoritos Cláudio Deltocicletas da PM logo à frente do primeiro
debbio e Luís Guilherme Oli- colocado, Aluisio Sagres, da Polícia Militar
veira venceram em suas catego- de São Paulo. De 10 a 15 minutos, foram
rias, Juvenil A e Adulto, respec- chegando corredores, deixando a impressão
tivamente. A Divisão de Bici- de que náo haveria mais problemas. Mas era
cross da Federação de Ciclismo apenas impressão.
do Estado do Rio de Janeiro
Aos gritos de marmelada! marmelada.,
está convocando os ciclistas centenas de corredores se aproximaram do
funil de chegada, protestando contra a larpara a próxima etapa do Estadual, marcada para o dia 26 de gada. Em frente ao palanque, eles gritavam
setembro. As inscrições podem e protestavam, utilizando até mesmo refroes
ser feitas à Avenida Erico Verís- com palavrões se referindo ao banco.calma,
Aflito, o locutor da prova pedia
simo, 46, ou pelo telefone 399sugeriu
pois havia crianças presentes. deEletrês corre9191.
cõmissào
uma
formasse
que se
dores, para discutir o problema. Dezenas
Resultados
deles começaram a subir no palanque, prode
vocando tumulto no local e até um princípio
das
provas
Os resultados
os organizadores
ontem — que reuniram 103 ei- de pânico. Prudentemente,
guardaram os troféus dentro do banco.
distas — foram estes:
Após 15 minutos de discussão, corredoMirim: 1. Fabiana Brito Pereie
organizadores acharam por bem solicires
Mu—
Eduardo Augusto
ra- 2
sistema de som, que todos fossem
tar,
pelo
niz. Infantil A: 1. Alcides Car- para casa, porque a prova estava anulada. E
doso Filho; 2. Vinícius da Silva; nâo foi marcada outra prova, para substituir
3 Flávio Gersola. Infantil B: 1. aquela.
— Sou médico e corredor antigo e quero
Ronaldo Barcelos; 2. Alexandre
Brito Pereira; 3. Eric de Sousa. deixar claro que a organização foi muito
Juvenil A: 1. Cláudio Deldeb- boa Talvez tenha pecado em marcar a largabio; 2. Wagner Sousa; 3. Ernes- da e a chegada para um local relativamente
to Favaron Neto. Juvenil B: 1. estreito. Sugerimos que a prova fosse anulaMarcos Oliveira; 2. Renato Sou- da pois se oficializássemos algum resultado
-to; 3. Roberto Kowalfki. Adul- poderia haver problemas. Nós corremos pelo
— disse Herberth Hudson,
to: 1. Luís Guilherme Oliveira; ideal de correr
— Corredores de Rua de
2. Ademir Lopes; 3. Luís Carlos diretor da Corbel
Belo Horizonte.
Zamith Netto.
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João Areosa
Cáli, Colômbia —Única invicta do Campeonada Untto
to Mundial de Basquete, a Seleção
talvez
cidade
nesta
noite,
esta
Soviética enfrenta
da Iugoslâseu mais temível adversário: a equipenas
Filipinas
via que conquistou o título mundial
O outro
Moscou.
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Jogos
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- que melhoUnidos
Estados
reúne
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das
jogo
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e Canada.
Iugoslávia
a
sobre
vitória
a
após
ção
o
Cucuta,
em
Consolação,
de
Pelo Torneio
duas
Estão
programadas
hoje.
descansa
Brasil
x Panamá e Uruguai
partidas: Tcheco-Eslováquia
até
Abaixo, publicamos a situação do Mundial
computados,
—
estando
não
a rodada de sábado
— frisando que respeiportanto, os jogos de ontem
para a contagem
internacionais
tamos as normas
e zero
de pontos: dois por vitória, um por derrota
por WO:
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6
6
6
3
3
3

3
3
3

Dif. Cestas
80
56
52
-66
-59
-63

(330-250)
(291-235)
(316-264)
(259-325)
(254-313)
(236-299)

Para a platéia, a
decisão antecipada

voltou a vencer
Kathy (C), 3"Ha Maratona Àtlântica-BoâvistaIJB,

Vasco
vence 5
no remo

Fia pode superar
Gama Filho nas
corridas de fundo

A equipe do Vasco venceu cinco das oito provas
disputadas ontem no Estádio de Remo da Lagoa RoO Flamengo poderá interromper a série de vitórias
drigo de Freitas e lidera o
Ontem,
da Gama Filho nas corridas de fundo da cidade.
Campeonato Estadual,
do
na
Estadual,
pista
Campeonato
do
etapa
última
na
de
com um total de 21 vitóa
prova
Flamengo
o
ganhou
de
Barros,
Célio
Estádio
a
rias, contra 17 do Flamene
igualou-se
Alves
Alberto
Carlos
com
10 mil metros
go, que ontem não mosGama Filho com 176 pontos.
trou a mesma garra e reaA Gama Filho conquistou o titulo de hexacampea
ção das quatro etapas anfeminina da cidade, mesmo sem vencer a prova de 3 mil
em
teriores. Foram üispuchegou
Fluminense,
do
—
Paiva,
Dalvirene
rasos
tadas mais três provas,
primeiro.
sem contar pontos para o
O Campeão de corridas de fundo masculino nao
campeonato, e as guarnida
regulamento
o
ontem
porque
conhecido
ser
pôde
vitórias
de
saldo
ções do Vasco, Flamengo e
desempate
o
pelo
competição prevê
Botafogo dividiram as viindividuais.
tortas.
Coe x Juantorena
O melhor páreo foi o de
—
Sebastian
inglês
O
Ocidental
Colônia, Alemanha
da categoria
Quatro-Com,
foi
personagem
Coe recordista mundial dos 800 metros,
vencido
pela guarsênior,
se
ele
ontem de um fato inédito no atletismo mundial:
nição do Vasco, formada
Alberto
cubano
se
o
800m
de
a
correr
a
negou
prova
por Luís Carlos Feike,
Jvantorena participasse da mesma. Os promotores da
Marco Antônio dos SanJuantorena
tirar
conseguiram
competição internacional
tos, Valdemar e Olindomar
da prova e Coe venceu com Imin45sl0.
Trombetta e o timoneiro
Jorge Figueiredo. A segunda colocação da prova fiRESULTADOS
cou para a guarniçào B do
Flamengo, mais rápida
obstáculos
2.000m
6m05s4
Filho
que o barco principal, terGama
1. Elias Pereira
ceiro colocado.
6m09s8
Flamengo
2. Elder Benitez
Além dos Qutro-Com, o
ls2
Vasco
6ml
3. Cláudio Garcia
Vasco foi absoluto no dou3.000m rasos
be, Quatro-Sem e oito (juFluminense 10m25s5
nior), vencendo também o
1. Dalvirene Paiva
Gamo Filho 10m27s9
Dois-Sem (sênior), enquan2. Mónica Tobias
10m32s0
Filho
Gama
to o Flamengo saiu vitorioAparecida
3. Cássia
so nos Dois-Sem e four
lO.OOOm
31m25s7
skiff (sênior) e no skiff (juFlamengo
Alves
Alberto
1. Carlos
nion. Nas provas extras, o
33m0üsl
Flamengo
2. Carlos Alberto Guimarães
Vasco ganhou no doubel
33m22s9
Filho
Gama
3. José da Silva
(infantil Cl, o Botafogo no
Revezamento 4 x l.SOOm
Quatro-Sem (peso leve) e o
16ml4s2
Fluminense
1.
Flamengo no Quatro-Com
Gama Filho 16m31s9
2.
(estreantes). A próxima
Flamengo 16m40s6
etapa será dia 26 de se3.
tembro.
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A expectativa aqui é
grande para a partida de
hoje entre Iugoslávia e
União Soviética. Para muitos, é a própria decisão antecipada do 9o Campeonato Mundial de Basquete
Masculino, tendo em vista
que até agora foram as
equipes que apresentaram
o basquete mais forte e
consciente da competição.
O técnico iugoslavo
Ramnko Zeravika garante
que a derrota para os Estados Unidos nào significou
que os norte-americanos
sejam mais fortes, acreditando que o mau resultado
só aconteceu porque sua
equipe estava numa noite
em que nada deu certo.
Lembra que os norteamericanos perderam para
a Espanha na fase classificatória e que sua equipe
não teve maiores problemas para vencer os espanhóis.
— Vencendo a União Soviética, ficaremos os três
(EUA, União Soviética e
Iugoslávia) iguais, pois os
norte-americanos trouxeram para as finais os pontos perdidos para a Espanha. Quanto aos soviéti-

Geraldo Viola
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A (rama Filho ganhou por equipe
ju 3 mü metros, prova que venceu com W minutos.

cos, é bom lembrar que os
únicos pontos que trouxeram foram os obtidos diante da Austrália, que nada
tem a aspirar aqui. Sofrerão um grande desgaste,
pois terão de jogar conosco, com a Espanha e com
os Estados Unidos.
Zeravika acredita que se
conseguir anular as duas
jogadas fortes dos soviéticos terá o jogo nas mãos:
— Treinamos para impedir aqueles lançamentos
longos que eles fazem depois de tomar o rebote defensivo. Quanto ao Tkatchenco, também temos homens de boa estatura e
creio que saberemos paralo.
Enquanto isso, o técnico
Gomelsky, na União Soviética, sempre lacônico «
com tendências à ironia,
limita-se a dizer que está
com um time poderoso,
bem preparado técnica e
fisicamente.
— Vamos ver o que
acontece na quadra. O Zeravika disse que vai anular
as nossas duas jogadas
mais fortes. Mas quem disse a ele que só temos duas
jogadas?

Seleção vive maus
momentos em— É Cucuta
uma depressão

A Seleção Brasileira passou com tranqüilidade por
todos os seus adversários
no Torneio de Consolação,
na cidade perdida de
Cucuta, mas nem isso consegue levantar o moral dos
jogadores, que vivem momentos de profunda depressão, um estado de espirito que quase causa um
incidente político com os
jornalistas e com a populaçáo.
Por evitarem a Lorcida,
os autógrafos e as entrevistas, os jogadores brasileiros começaram a ser hostilizados, até que Marquinhos resolveu explicar que
nào era uma questão de
antipatia, nem de mávontade, mas de pura tristeza mesmo.
— Fiz um esclarecimento, contando que nada temos contra ninguém em
Cucuta. Se nào falamos
com todos é porque estamos passando por momentos de profunda melancolia em razão da desclassificação. Nào estamos motivados e nào vemos a hora
de voltar para o Brasil. Todos entenderam e mudaram de atitude com a
gente.
Aliás, em meio a tanta
tristeza, Marquinhos parece ser o que mais sentiu a
desclassificação.

danada, ninguém tem cabeça
para pensar em outra coisa
que nos próprios problemas, nas famílias. O que
dói ainda mais ê que estamos vendo as finais de Cáli
pela televisão. Poxa, rapaz, tenho certeza de que,
no mínimo, ficaríamos
com a medalha de bronze.
Marquinhos conta que
os jogadores e o técnico
Edvar se sentam à frente
da televisão e ninguém faJa nada. Limitam-se a se
entreolharem, num silèncio bastante significativo.
Um silêncio que se manteve antes, durante e depois
da partida contra o Uruguai, vencida pelo Brasil
por 96 a 77. Nem o fato de
terem vencido os campeões do continente, vingando a derrota no último
Sul-Americano, serviu para alegrá-los.
Do alto dos seus 2,05m
Marquinhos não tem vergonha de fazer uma confissão'

— Não é fácil suportar
isso aqui. nào. Tem noites
em que acordo chorando.
Há pra explicar? Nào é
mole. meu irmão. A única
coisa que consola é que
reparei que nesta Seleção
há uniào. Estamos juntos
nesta tristeza. Nos e o Edvar. Ao menos e um consolo.
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Marcos volta
a se destacar
na bicicross

Tumultos e protestos

Marcos Oliveira, da categoria Juvenil B, foi mais uma vez
o destaque do Campeonato Estadual de Bicicross que teve
sua terceira etapa disputada
ontem na pista da Avenida Alvorada, na Barra da Tijuca. A
etapa marcou ainda a volta às
pistas de Fabiana Brito Pereira, vencedora da categoria
mirim.
Os favoritos Cláudio Deldebbio e Luís Guilherme Qliveira venceram em suas categorias, Juvenil A e Adulto, respectivamente. A Divisão de Bicicross da Federação de Ciclismo
do Estado do Rio de Janeiro
está convocando os ciclistas
para a próxima etapa do Estadual. marcada para o dia 26 de
setembro. As inscrições podem
ser feitas à Avenida Érico Verissimo, 46, ou pelo telefone 3999191.
Resultados
Os resultados das provas de
ontem — que reuniram 103 eidistas — foram estes:
Mirim: 1. Fabiana Brito Pereira; 2 — Eduardo Augusto Muniz. Infantil A: 1. Alcides Cardoso Filho; 2. Vinícius da Silva;
3. Flávio Gersola. Infantil B: 1.
Ronaldo Barcelos; 2. Alexandre
Brito Pereira; 3. Eric de Sousa.
Juvenil A: 1. Cláudio Deldebbio; 2. Wagner Sousa; 3. Emesto Favaron Neto. Juvenil B: 1.
Marcos Oliveira; 2. Renato Souto; 3. Roberto Kowalfki. Adulto: 1. Luís Guilherme Oliveira;
2. Ademir Lopes; 3. Luis Carlos
Zamith Netto.

Pouco depois das 21h, já com atraso, foi
executado o Hino Nacional. Mas a largada
teve de ser retardada, já que não se encontrava o presidente da federação Ronaldo
Flores, que daria o tiro de largada. Impacientes, os corredores começaram a cantar
"Está chegando a hora".
Para ganhar tempo, os organizadores
ligaram o sistema de som. com o samba
"Você
pagou com ingratidão a quem sempre
lhe deu a mão", na voz de Beth Carvalho. Os
participantes começaram então a dançar.
Foi quando, sem que se ouvisse tiro algum, o
pelotão da frente começou a correr, seguido
dos demais.
Depois de 17min29s, chegaram duas motocicletas da PM logo à frente do primeiro
colocado, Aluísio Sagres, da Polícia Militar
de São Paulo. De 10 a 15 minutos, foram
chegando corredores, deixando a impressão
de que nào haveria mais problemas. Mas era
apenas impressão.
Aos gritos de marmelada! marmelada:,
centenas de corredores se aproximaram do
funil de chegada, protestando contra a largada. Em frente ao palanque, eles gritavam
e protestavam, utilizando até mesmo refróes
com palavrões se referindo ao banco.
Aflito, o locutor da prova pedia calma,
pois havia crianças presentes. Ele sugeriu
que se formasse uma comissão de três corredores, para discutir o problema. Dezenas
deles começaram a subir no palanque, piovocando tumulto no local e até um principio
de pânico. Prudentemente, os organizadores
guardaram os troféus dentro do banco.
Após 15 minutos de discussão, corredores e organizadores acharam por bem solicitar. pelo sistema de som. que todos fossem
para casa, porque a prova estava anulada. E
nào foi marcada outra prova, para substituir
aquela.
— Sou médico e corredor antigo e quero
deixar claro que a organização foi muito
boa. Talvez tenha pecado em marcar a largada e a chegada para um local relativamente
estreito. Sugerimos que a prova fosse anulada. pois se oficializássemos algum resultado
Nós corremos pelo
poderia haver problemas.
ideal de correr — disse Herberth Hudson,
diretor da Corbel — Corredores de Rua de
Belo Horizonte.
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Fia pode superar
Gama Filho nas
corridas de fundo

«

O Flamengo poderá interromper a série de vitórias
da Gama Filho nas corridas de fundo da cidade. Ontem,
na última etapa do Campeonato Estadual, na pista do
Estádio Célio de Barros, o Flamengo ganhou a prova de
10 mil metros com Carlos Alberto Alves e igualou-se à
Gama Filho com 176 pontos.
A Gama Filho conquistou o título de hexacampeã
feminina da cidade, mesmo sem vencer a prova de 3 mil
rasos — Dalvirene Paiva, do Fluminense, chegou em
primeiro.
O Campeão de corridas de fundo masculino não
pôde ser conhecido ontem porque o regulamento da
competição prevê o desempate pelo saldo de vitórias
individuais.

Coe x Juantorena

Colônia, Alemanha Ocidental — O inglês Sebastian
Coe, recordista mundial dos 800 metros, foi personagem
ontem de um fato inédito no atletismo mundial: ele se
negou a correr a prova de 800m se o cubano Alberto
Jvantorena participasse da mesma. Os promotores da
competição internacional conseguiram tirar Juantorena
da prova e Coe venceu com Imin45sl0.

RESULTADOS
2.000m obstáculos
1. Elias Pereira
2. Elder Benltez
3. Cláudio Garcia
3.000m rasos
1. Dalvirene Paiva
2. Mònica Tobias
3. Cássia Aparecida
lO.OOOm
1. Carlos Alberto Alves
2. Carlos Alberto Guimarães
3. José da Silva
Revezamento 4 x 1.500m
1.

Gama Filho 6m05s4
Flamengo 6m09s8
Vasco 6mlls2
Fluminense 10m25s5
Gama Filho 10m27s9
Gama Filho 10m32s0
PMamengo 31m25s7
Flamengo 33rn00sl
Gama i? ilho 33m22s9
Fluminense 16ml.s2
Gama Filho 16m31s9
Flamengo 16m40s6

I m

ÜÜ

João Areosa
Cáli, Colômbia — Única invicta do Campeonato Mundial de Basquete, a Seleção da Uniáo
Soviética enfrenta esta noite, nesta cidade, talvez
seu mais temível adversário: a equipe da Iugoslávia, que conquistou o titulo mundial nas Filipinas
e a medalha de ouro nos Jogos de Moscou. A
às
partida será transmitida pela TV Globo
23h45m. O outro jogo das finais reúne Estados
Unidos — que melhorou consideravelmente seu
prestígio na competição após a vitória sobre a
&.
Iugoslávia — e Canadá.
Pelo Torneio de Consolação, em Cucuta, o
Brasil descansa hoje. Estão programadas duas
e Uruguai
partidas: Tcheco-Eslováquia x Panamá
x China. No jogo de ontem, o Brasil foi derrotado ;
pelo Panamá por 86 a 85.
Abaixo, publicamos a situação do Mundial ate
a rodada de sábado — não estando computados,
respeiportanto, os jogos de ontem — frisando a que
contagem
internacionais
normas
para
tamos as
de pontos: dois por vitória, um por derrota e zero
por WO:
FINAIS
União Soviética
Espanha
Iugoslávia
Estados Unidos
Austrália
Canadá
Colômbia

b. ____??*

Vasco
vence 5
no remo

A equipe do Vasco venceu cinco das oito provas
disputadas ontem no Estáciio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas e lidera o
Campeonato Estadual,
com um total de 21 vitórias. contra 17 do Flamengo. que ontem não mostrou a mesma garra e reação das quatro etapas anteriores. Foram disputadas mais três provas,
sem contar pontos para o
campeonato, e as guamições do Vasco, Flamengo e
Botafogo dividiram as vitórias.
O melhor páreo foi o de
Quatro-Com, da categoria
sênior, vencido pela guarniçáo do Vasco, formada
por Luis Carlos Feike,
Marco Antônio dos Santos. Valdemar e Olindomar
Trombetta e o timoneiro
Jorge Figueiredo. A segunda colocaçáo da prova ficou para a guarnição B do
Flamengo, mais rápida
que o barco principal, terceiro colocado.
Além dos Qutro-Com, o
Vasco foi absoluto no doube. Quatro-Sem e oito (junior). vencendo também o
Dois-Sem (sênior), enquanto o Flamengo saiu vitorioso nos Dois-Sem e four
skilT iseniori e no skiff (junior). Nas provas extras, o
Vasco ganhou no doubel
(infantil C), o Botafogo no
Quatro-Sem (peso levei e o
Flamengo no Quatro-Com
(estreantes). A próxima
etapa será dia 26 de setembro.
Geraldo Viola
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PG Dif. Cestas
136(365-229)

V
3
2
2
11
.2

86
20

(377-291)
(277-257)
-3(187-190)
-33 (153-186)
-47 (239-286)
2-120 (160-280)

1
—
—

CONSOLAÇÃO
Panamá
BRASIL
Tcheco-Eslováquia
China
Costa do Marfim
Uruguai

j
3
3
3

3

V
3
3
3
—
—
—

---

i
PG Dif Cestos
80 (330-250)'
56(291-235)..
',
52 (316-264)
v- 66
(259-325)
-59(254-313)
-63 (236-299)-.
j
_

Para a platéia, a
decisão antecipada
A expectativa aqui é
grande para a partida de
hoje entre Iugoslávia e
Uniáo Soviética. Para muitos, é a própria decisão antecipada do 9° Campeonato Mundial de Basquete
Masculino, tendo em vista
que até agora foram as
equipes que apresentaram
o basquete mais forte e
consciente da competição.
O técnico iugoslavo
Ramnko Zeravika garante
que a derrota para os Estados Unidos náo significou
que os norte-americanos
sejam mais fortes, acreditando que o mau resultado
só aconteceu porque sua
equipe estava numa noite
em que nada deu certo.
Lembra que os norteamericanos perderam para
a Espanha na fase classificatória e que sua equipe
nào teve maiores problemas para vencer os espanhóis.
— Vencendo a União Soviética. ficaremos os três
(EUA. Uniáo Soviética e
Iugoslávia) iguais, pois os
norte-americanos trouxeram para as finais os pontos perdidos para a Espanha. Quanto aos soviéti-

¦¦'' Ti

m

cos, é bom lembrar que os uyL
únicos pontos que trouxe-..','
ram foram os obtidos dian- te da Austrália, que nada 32
tem a aspirar aqui. Sofreráo um grande desgaste, í 1?.M
pois terão de jogar conos-. ::.:1
co, com a Espanha e com
os Estados Unidos.
Zeravika acredita que se
conseguir anular as duas
jogadas fortes dos soviéticos terá o jogo nas máos;
Treinamos para impedir aqueles lançamentos q§»
longos que eles fazem depois de tomar o rebote defensivo. Quanto ao Tkatchenco, também temos ho- ;
mens de boa estatura e ,
creio que saberemos páraIo.
Enquanto isso, o técnico
Gomelsky, na Uniáo Soviética, sempre lacônico e
com tendências à ironia,
limita-se a dizer que está ..
com um time poderoso,
bem preparado técnica e
fisicamente.
Vamos ver o que .-^
acontece na quadra. O Zeravika disse que vai anular
as nossas duas jogadas
mais fortes. Mas quem disse a ele que só temos duas
jogadas?

Seleção vive maus
momentos em Cucuta
A Seleção Brasileira passou com tranqüilidade por
todos os seus adversários
no Torneio de Consolação,
na cidade perdida de
Cucuta. mas nem Isso consegue levantar o moral dos
jogadores, que vivem momentos de profunda depressão, um estado de espirlto que quase causa um
incidente político com os
jornalistas e com a populaçâo.
Por evitarem a torcida,
os autógrafos e as entrevistas, os jogadores brasileiros começaram a ser hostilizados, até que Marquinhos resolveu explicar que
nào era uma questão de
antipatia, nem de mávontade, mas de pura tristeza mesmo.
— Fiz um esclarecimento, contando que nada temos contra ninguém em
Cucuta. Se nào falamos
com todos é porque estamos passando por momentos de profunda melancolia em razão da desclassiflcação. Náo estamos motivados e não vemos a hora
de voltar para o Brasil. Todos entenderam e mudaram de atitude com a
gente.
Aliás, em meio a tanta
tristeza. Marquinhos parece ser o que mais sentiu a
desclassificação.

— É uma depressão da- ofl
nada, ninguém tem cabeça .'..',
para pensar em outra coisa
que nos próprios proble- 'í);.'.í
mas, nas famílias. O que B-Pi_
dói ainda mais é que estamos vendo as finais de Cáli
pela televisão. Poxa. rapaz, tenho certeza de que,
no mínimo, ficaríamos .
com a medalha de bronze^jv^
Marquinhos conta qu_->,S
ÊKS
e o técnicaÇ--^
osis „..,
jogadores
Edvar se sentam à frentemr
da televisão e ninguém fa-^ ^
Ia nada. Limitam-se a se , .,
entreolharem, num silèncio bastante significativo.
Um silêncio que se mante-.1/r
ve antes, durante e depois
da partida contra o Uru-;._,,..
guai. vencida pelo Brasil . ..
por 96 a 77. Nem o fato de'.'.,?',
terem vencido os cam- ioq
peóes do continente, vingando a derrota no último
Sul-Americano, serviu para alegrá-los.
Do alto dos seus 2,05m
Marquinhos não tem verv__^
gonha de fazer uma confissão:
— Nâo é fácil suportar
isso aqui. náo. Tem noites.,
em que acordo chorando.;r"
Há pra explicar? Nào è'.
mole, meu irmão. A única
coisa que consola e que
reparei que nesta Seleção tTl
ha união. Estamos juntos ¦;.;-:
nesta tristeza. Nós e o Ed
var. Ao menos e um con
solo.
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EUA exigem mudança
do piso ou não jogam
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Filho ganhou

por equipe

Mais importante que os
resultados da rodada de
ontem — vitórias da Espanha sobre a Austrália por
97 a 87 (53 a 50) e dos
Estados Unidos sobre a
Colômbia por 100 a 83 (44 a
40) — foi a atitude da delegação norte-americana,
que. terminado o seu jogo,
ameaçou náo entrar na
quadra para enfrentar o
Canadá, hoje, se o piso náo
for mudado.
Alegaram os dirigentes e
o técnico dos Estados Uni-

dos que o piso está muita*
escorregadio e impede a'*^ ^
equipe de jogar seu verda.— >
deiro basquetebol. Os ho-.o:a
mens da FIBA e os respon- i
saveis pela organização do .
Mundial, porém, garantem :: •
que não lixarão a quadra,
porque ate agora ninguém _;q
reclamou e consideram a,•!_•>
atitude uma desculpa pa-.,V»H
ra a fraca atuação dos nor-, _te-americanos — eles realmente jogaram oem abui=
xo da expectativa —
ontem.
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segunda-feira, 23/8/82

São Paulo/Ariovaldo dos Santos <

na

—• Recorda
I' PÁREO — As 19h45min — 1000 metros
Chapelier (59s2/5) — Cr$ 178 mil
Cavalos de 5 a 7 anos, até Cr$50 mil
l—l
2
2—3
4
3—5
6
4—7
-

GitanesJ.M.Silvo
Adorado R. Marques
ImitabilisE. Marinho,
GaloC.Xovier
André L. Corrêa
OndeiroR. Macedo
Haleso E. Santos
OklitF.Silva

2o
9) Solsticio f Turbine
10°(12) Rene locoste e B.EIlio
7o
9) Solsticio e Gitonés
6o
9) Solsticio e Gitonés
9o
9) Solsticio e Gitanes
8?
9) Asilado e Montereals
5°
9) Solsticio e Gitanes
8o
9) Solsticio e Gitonés

5B
58
58
58
58
58
58
58

'

S.Francp

Im02s2

NL

— Recorde
2° PAREÔ — As 20hl5min — 1300 metros
<!in (78sl/5)
— Cr$
mil
A»--.r.
(7R«1/51
CrS 216
1
AtopSin
_
..:_£.:_
I-IIIDI
;
.
¦Mç
nilPIA FXATA

J.C.Tinoco

NU

1200

nu

noo

<^P________Í<

__«_f_!

S.P.Gomes

1300
Im02s3
lm-2»

1000 '¦'¦'
NP
1300

Carismático J. Ricardo
Fenogoia i. Freire
DaxaloiaA. MachadoP
AnaLindaR. Marques
Aurícula M. Andrade
Laguna Blanca. M. Monteiro
TuyunelaE. Ferreira
LatogonoL. Maia
PinoCiertaJ.Oueiroí

4° ( 9)
6o ( 7)
3o ( 7)
7° ( 7)
5° ( 7)
6°< 7)
9o (10)
8o (12)
5° ( 9)

58
54
58
57
55
55
53
56
57

. f^* Çj

J.C.Santana
E.P.Couttnho
A. Ricardo
C.I.P.Nunes .
A.Hodecker
G.L Ferre ira
A.Aroújo
A.M.Caminria
E.Borioni

Im22s4
Im02s3
Im02s3
1 m02s3
Im02s3
lrr.04i
ImlOs
Im27s3
I m22s4

BronchoBilly, J.Pinto
2 Sopoiro, J.Ricordo
2—3 Cansios,G.Mene.e_
"
Cnottos, E.Ferreira
3—4 Carmelengo.R.Marque»
5 Noupan.R.Antonio
4___6 Lawn-Tennis,Nóocorre
7 HcnryDeor, M.Monteiro
" lIRurtino.J.B.Fonseco

2°
8o
4o
7°
3o
6o
3°
7o
8°

57
58
57
58
55
56
58
54
56

(11)
(11)
( 7)
(II)
(11)
(11)
( 6)
(13)
( 8)

3°
6°
Io
1°
7°
4o
5o
5o
3°
3°
6°

( 9)
( 9)
(14)
(12)
(10)
( 9)
( 9)
( 7)
( 9)
(10)
( 9)

Vorniz, G.F.Almeida
Clifar.A.Forreira
teiard, J.Ricardo
GayFlirt. LCaldeira
Transporte, W.Gonçalvei ....
Canrobert, J.M.Silva
llcociono, M.Monteiro
tgnania.R.Freire
Aslomo.R. Marques

3
9
6
5
2
1
4
8
7

55
57
5B
57
57
58
57
55
58

1300
1300
1200
1300
1300
1300
1600
1300
1100

Stondor e Carmelengo
Standar e Broncha Billy
San Tours e Escalo
Standar o Broncho Billy
Standar e Broncho Billy
Stondor e Broncho Billy
Shot Lancer e Lord
Van Royal e Transporte
Norberlo e Mikhoil

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NL
AU
NM

J. A. Li meira
R.Nahid
F. Saraiva
F.Sa raiva
1. Ama rai
A.Hodecker
E.P.Coutinho
S.P.Gome»
S.P.Gome»

1 m20s
I m20s
lml4s
1 m20s
1 m20s
Im20s
Im39s4
I m20i4
1 m08s

Inkling e Fiduco
Inkling e Fiduco
Bondoge e D.Comander
Viejo Pancho • D. Chomer
Dalton o Uranides
Inkling e Fiduco
Inkling e Fiduco
Prosaico e Crasso
King Apache e Exorbitante
Dalton e Uranidei
Deor Boy e Pekado

1000
1000
1000
1000
1300
1000
1000
1000
1000
1300
1300

NP
NP
NM
AP
GU
NP
NP
AL
AU
GU
GU

J.C.Marchont
R.Morgado
C.H.Coulinho
P. Morgado
S.P.Gome*.
S.M.Al meida
G.L. Ferreira
P.M.Pioto
J.C.Tinoco
S.Fronça
S. França

Im01s2
Im0ls2
Im02s3
lm02s
Iml8s3
Im01s2
Im0ls2
ImOlsl
1 m00s3
Iml8s3
Iml8s3

AP
NP
NP
NU
AU
NP
NP
NP
NP

2000
1000
1600
1600
1300
1100
1600
1300
1600

5° ( 8) Ivan Flauto e Que Sueno
Io (13) Cameraman e Fror Galo
2o ( 7) Captain Bluo o Jaboaróo
7° ( 7) Di Stofano e Horreo
2o (13) Van Royol e Kibunganza
5o ( 8) Sweel King e Selecled
4o ( 7) Captain Blue e Lezard
4o ( 9) Lawn Tennis e Transporte
7o l 7) Captain Blue e Lezard

2m09s3
Im02it
lm4lsl
Im4li3
Im20s4
ImOSs
lm41sl.
Im20s
lm41sl

2
2—3
4
3—5
6
4—7
8

Rica Roso, J.Ricordo
Fecho, M,Andrade
Dica Boa, G.Meneses
Prelude, G.F.Almeida
Tuoca, J.Mendes
Festung, T.B.Pereira
Zoncia.R Antonio
Istroto,J.M.Silva

57
57
57
57
57
"57
57
57

2°
9°
3o
9o
7°
Io
9o
8°

(
(1
(
(
{
{
(
(

8)
I)
9)
9)
8}
7)
9)
8)

I 100
1300
1000
1000
1000
1100
1000
1100

Icelvo e Tuoco
D/eta e My Chance
Al Sabah e Gran Discípulo
Al Saboh e Gran Díscipulo
Lupesco o Delia
Chano e Alma North
Rose de France e Dica Boa
Icelvo e Rose de France

NL
AM
NL
NL
NP
NU
NL
NL

G. F. Santos
C. Rosa
V. Nahid
O. Ribeiro
C. H. Coutinho
C. A. Morgado
R. Nahid
J. E. Souzo
|, Amaral

1 m07sl
Im21s
lmOls
lmOls
Im00s3
!m09sl

Im00i3
Im07sl

A. Paim P>
A. Hodecker
F. Saraiva
G F Sanfos
S. M. Almeida
L. Coelho
P. Morgado
W. Meireles

57
Gladiotore, G.F. Almeida ....
TioPedro.V.Coelho
57
Viejo Pancho, W. Gonçalves 10 57
Carandaí, J.Pinto
57
57
Moquem. J. Machado
57
Frè. T.B. Pereiro
lupali. C.Xavier
57
-f~8 Chádo Vale, L Gonçalves
57
57
9 Bomby, J. Mendes
'• Kembaá, P Queira;
57
1—I
2
2—3
A
3—5

(12)
\\A)
(12)
(14)
(10)
( 8)
(14)
( 8)
( 8)
(11)

]m02s
AP
NM Im02s3
!m02i
AP
NM I m02s3
Im02s3
NP
Im22s3
NP
NU
Iml4s3
lm38s
GU
NP
Im22s2
lm22s
NP

1000
1000
1000
1000
1000
1300
1200
1600
1300
1300

Mogno e Viejo Pancho
Quartered e Bandage
Mogno e D. Chomp.oii
Quartered e Bandage
Top Crosi o Cosi Siempre
Crazyonder e Bomby
Pagâo e Gladiotore
Queguay e Polivalente ¦
Crazyonder e Herondi
So In love e Toronto

G.F.Santos
E.Borioni
C H. Coutinho
E.P.Coutinho
A.V.Neves
A.Orcíuoli
J.Sanros F°
F.Abreu
S.M.Almeida
S.M.Almeida

— metros —
9° PÁREO — Às 23h30min — 1000
— Éguas de 5 o 6 anos, até Cr$ 180 mil —DUPLA
Recorde — Chapelier (59s2/5) — Cr$ 178 mil
EXATA
l —1

Samaio.M. C Porto,
IlaveLucy. JC Castillo
Aguio Bárbara, J. Ricardo
2—4 Esperides, J. Freire...
Lody Stone, A. Ferreiro
Aíalò,R. Marques .
3—7 Florenza.M. Monteiro
locoama.C Xavier
Belonda, J. M. Siivo
4—10 Ariam.R. Silvo,
"
Gueen Diva, A. Oliveira
11 Hué.G. F Almeda

12 Forehond, D. Dios....'.........

10 58
58
57
5B
58
13 57
12 57
58

58
11 56

58
53
58

2o
6o
11°
2o
7°
8o
3°
Io
1°
9°
8"
7°
12°

1 m09s4
NP
AP I m02s4
lm08s
NU
Iml6sl
AU
Iml6sl
AU
1 m09s4
NP
lm!6sl
AU
•
I m03s4
NP
NU
lm041
NP 1 m09s2
1 m03s3
NP
Im0ls2
NL
I m09s4
NP

1100
1000
1100
1200
1200
1100
1200
1000
1000
1100
1000
1000
1 100

(12) Ephigènio e Miss Divo
(10) Zin Zan Zoon e loera
(13) Miralema e Dama Prima
( 8) Dirty TrfcK e Floren/a
( 8) Dirty Trick e Espérides
(12) Eph.gênia e Samoia
Dirty Tri-k e Espérides
( 8)
( 9) Oaipi e Feathearswright
( 7) Golilia e Humca(CP)
( 9) Nota Musical e Samaio
( 8) laera e Chel DOeuvre
( 7) Ohiotown e A Hostess
(12) Ephigènio e Samoia

J M.Aragão
CI.P Nunes
L C Soares
G.L Ferreira
S.França
R.Marques
I C.Borioni
JT Ferrào
J.C Tinoco
W.G.OI.veiro
W.G.Oliveira
O.Ribeiro
H.Tobias

Retrospecto
Gitanes — Haleso — Imitabilis
2. Master Piece — Erro — Days of Love
3. Carismática — Pina Cierla — Tuyuneta
A. Broncho Billy — Carisios —¦ Cnossos
1

5. Ben Cayal — Quartered — Oldham
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H
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Transporte — Verniz — Le/ard
Rica Rose — Dica Boa — Tuoco
8. Viejo Pancho — Gladtatore — Moquem
9. Samoia — Hué — Espérides
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Caelum confirma ser
a melhor potranca

—
8o PAREÔ - Às 23h00 — 1300 metros
— Cavalos do 4 anos, sem vitória
Recorde — Atop Sin (78sl/5) - Cr$ 216 mil
5°
1 Io
2°
6°
3o
7°
14°
8°
3o
9o

fl
m

<#*^
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Zalb (Waldmeister em Skyle, por Aureole),
criação e propriedade de Fazenda Mondesir, em
firme atropelada, venceu, ontem, os dois quilômetros do simplesmente clássico Duque de Caxias
(Grupo II), principal prova da reunião. Em pista de
grama úmida (para pesada), a filha de Waldmeister
marcou o bom tempo de 2m02s.
A criação Mondesir dos irmãos Antônio Joaquim e João Carlos Peixoto Castro Palhares, obteve, ainda, a segunda e terceira colocação, através
de Zoa (Royal Orbit em Juturna, por Zuido), de
com
propriedade do Haras Nacional, que contou
Vicem
Ziska
(Waldmeister
e
direção,
precipitada
tress, por Hornbeam), também de sua propriedade, e que, desta vez, portou-se realmente como
uma verdadeira faixa.
A Comissão de Corrida do Jóquei Clube Brasileiro resolveu, em sua sessão de ontem, não sussofrido
pender o freio Edson Ferreira que havia terceiro
violenta desclassificação de primeiro para
com Lefs Run no sábado.

— Recordo
7° PÁREO — às 22h35 — 1000 metroí
de 2 vitórias
Chapslier (59s2/5) — Cr$ 216 mil. Éguas do 4 anos, sem mais
I—I
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Zalb derrota Zoa em bonito final

6° PÁREO — às 22h05 — 1600 metros ~r Recorde
370 mil
El Keats (97s2)5) — CrS 178 mil. Cavalos de 5 a 7 anos, ate Cr$
1—1
2
2—3
4
"•3—5
6
4—7

in_____i

Caelum cruza a meta com inteira facilidade seguida de Amarela, firmando-se como nossa melhor pòtráncá

— Recorde — Chapelier (59s2/5) — Cr$ 216 mil Cavalos
5° PÁREO Às 21H.35 — 1000 metros
de 4 anos, sem mais de 1 vitória — DUPLA EXATA
57
] — 1 príncipe Gloriow, J.Queiroz
57
2 BenCayal.J.M.Silvo
57
2—3 Quartered.W.Gonçalves
57
Mogno, L.Januário
57
SoloDOro, J.R.cordo
10 57
3—6. Crasso, J.Mendes
55
SweéfSTdirAVManteiro
57
Faneco, E Ferreira
57
4—9 Oldham, J.Pinto
55
]0 Intrepidus.C.Pensobem
"
11 57
Frade, A.Ferreira

^w^ws- xjMÊ
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_r_______F
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— Recorde
4° PÁREO Ás 21h05 — 1300 metros
até Cr$ 545 mil
Atop Sin (78sl/5) — Cr$ 178 mil Cavalos de 5 a 7 anos,
1—I

*#**##&* ¦*

S.M.Almeida afcl^-,'._fil^ÍMÍ--B-H-__R____H_ÍfiÍ^
S.M.Almeida
l_ji_gg^a___Ffe-^

'_r_

NL
NI
NL
NL
NI
NM
NP
AU
NL

1300
1000
1000
1000
.1000
1000
1100
1400
1300

On May Way e Bogano
Bétique e Eslesque
Bétique e Eslesque
Bétique e Eslesque
Bétique e Eslesque
Belonda e Golilia(CP)
Pina Cierto e Bleslrony
Mai^er Tung e Bizarro
On May Way e Bagana

Í-

____j__j

*

W P Lavor

GL

1400

1

k__b_____ ' ________________i
_¦
Bi-

Z.D.Guedes

— Recorde
3o PÁREO — Às 20h40min — 1000 metros
Chapelier (59s2/5) — Cr$1.45 mil
Éguas de 6 anos, até Cr$300 mil — INICIO DE CONCURSO
1—I
2
2—3
4
3—5
6
4—7
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(1)) So In Love o Toronto
(14) Pagdo e Glodiatore
( 7) Zen e Chequer(CP)
(1 í) So In Love « Toronto
( 9) Dear Boy e Pekodo
( 5) Zulogia e Zicho
( 7) Zal e Zulogia(CP)
(14) Dalton e Greot End
(14) G-jartere e Bcmdonge
(11) So In Love e Toronto

3o
3°
4o
6a
9°
1°
Io
12°
B°
5o

57
1_I HendrixJ. Ricardo
57
DoladoJ.B. Fonseca
10 57
2—3 KinwordW. Gonçalves
57
FrepeloP. Vignoia*
57
3—5 DarkChampion J.Quetroz ..
Erro J.Mendes'.
57
-I 57
DaysOfLoveJ.M. Silvo
A—8 MaiterPieceE. Ferreiro
57
CalePinoP. Queiroz
57
jíuglansD.F. Graça
57

^*!^^^KE^t^Íá|yj>|^^^^^^^^^^',^™*'i^>''*'''

São Paulo — Caelum
(Hang Ten em Candice,
por Flamboyant de FresnayKcriação do Haras Sideral e propriedade do Haras Canguru, que havia
vencido, um tanto surpreendentemente, mas em
bom estilo, a milha milionária da Taça de Prata,
grande clássico Criação
Nacional (Grupo I), confirmou, ontem, ser, pelo menos até a milha, a melhor
potranca da geração nacional nascida em 1979, ao
levantar com grande facilidade a também milha da
primeira prova da tríplicecoroa de éguas de Cidade
Jardim, grande clássico
Barão de Piracicaba (Grupo I), as One Thousand
Guineas.
As duas representantes
cariocas, Amarela (Free
Hand em Skyle, por Áureole), criação e propriedade
de Fazenda Mondesir. e
. Now Again (Millenium em
Nove Horas, por Nisos»,
criação e propriedade do
Haras Santa Rita da Serra,
correram mais do que honrosamente. A primeira, dirigida por W. Gonçalves,
foi a segunda colocada,
três corpos atrás da brilhante ganhadora, indicando que, realmente, seu
inesperado fracasso na fi-

AP

rnelroí — Pista
216.000,00
Solijiona.JC.Coslillo 5?
57
Temerosa, J.M.Silva
DancmgQueen, G.Meneses 57
J.Ricordo
57
Mormelade.
CaliandradoSul.J.Ped 57
GueuledeBon, J.Macha 57
1400

PÁREO

1"

— Prêmio

4.30
12
3,00
13
1.60
14
23 21.10
11,70
24
8.50
34
44 B.70
—
EXATA
DUPLA
e
Derceno
Folésia
Não correram: Zonago, Dieta.
— DiF I 1/ 2 Corpo o Palet, _ — tempo —
(08 — 01) CrS 7,70.
-Placé(8)CrS
1-28-3 — Venc (8) CrS 5.00 — Dup 14OSI.60
900.00 —
1,00 e (I) CrS 1.00 — Mov do Páreo CrS 2 751
—
John Doty o Esti/iana —
SÒTIZIANA — F T 4 onos — RS
— Treinador - —
—
Shangi-lo
Stud
Propr
Criador Haras Soleio
C H.Cout.nho
Io
2°
3°
4°
5o
6°

5,00
1.00
4,90
6,40
10.40
22,40

D.f I 1/2 Corpo e 2 Corpos — Tempo — T40-—Venc(l) Ctt
—
I 90 —Dup (11)CrS 2.60 —Place(l)CrS l,30e(?)CrS 1.80
Mov do Pareô CrS 6.061.500.00 — ESPALH AF ATO - - MC 4 anos
- - SP — Zenobre e Spadavecchia — Criador — Ho>os Paraíso —
Propr — Studo Forest Hills — Treinador — AP Silva
1400 melros — Pista — AP — Prêmio CrS
178.000,00
1° Finni.GMoneies. 57 1.30 II
.57 12 12,50
2o CominoReaU Ricardo .
..... 57 18.90 13 10.30
3o Fulgor.MC.Porto.
57
2.80
A° Ocmenceao.l Maia
.. 58 13,30 22 34.20
5" Lompeiro.JM Silvo. .
7.70
6o Druryus.D.Guignoni
57 6,80 73
3,20
58
9,20
24
7o AboS-lim, R.Marques.
8o Gusia;o,D,Dios
58 10,70 33 43.60
9o Guy Neto, V Coelho 67,60 34 2.70
7,40
ino ¦T-.iP|j-ht:_Gonçolves 57 9.70 44
57—48,00
I Io Zumoki. PQueirbV
57
9,10
12° Ellihas.E.Freite
1261. 7o PAREÔ-

metros — Pisla — AP — Prert > CrS
300.000,00
6.70
II
2.20
1° Ebenita.M Andrade.
12 11,60
7,40
2o Sabuja, A. Oliveiro
13
3.00
2.30
3 - o Écos.e, J.Ricordo ...
4.30
14
3,40
4° Eteático, J.M.Silva .
49,50
22
2.20
5° Floreira.M Monteiro
B.40
23
12.50
6o Egoyante.G.F.Almeida
24 11,90
6,80
7° Egonera. G.Meneses
-37:80-. -33- 9tsn
8J r7ro»perldodo, j^Mendéi. _
2.50
34
44 26.70
— Temfio rjl"3 — Venc (7)OS
de
Corpo
e
3'4
Corpos
2
1/2
Dif
— Placé (7) CrJ 1,90 e (3) CrS 4.10 —
2 20 — Dup (24) CrS 11,90
— F.A. 3 onos - - SP
Mov. do Páreo CrS 3.777.200.00 — EBENITA
— Kublai Khon e Jeruso — Criodor -- Haros Sáo José e e»pedictus
—
A.Hodecker
—
Treinador
--¦ Propr — Stud Aline
meltot — Pisla — AP —
260.000,00
1,40
56
Eremita, J.Machado
4,20
SilverCup. GMenese* 56
4.80
Biba-Bobi.TB.Pereira 56
3,50
56
UrsaMoior, A.Olíveifâ
Hamazonn, AP.Souzo 56 19,60
50 19,70
Deade, M.Monteiro
3.50
56
Uno Polar, J M.Silva

PÁREO

V

nal da Taça de Prata foi
conseqüência de sua, então, permanência em Cidade Jardim após ter vencido
uma das seletivas. Now
Again, montaria do freio
Edson Ferreira, terminou
em um simpático quarto
lugar.
A correção do resultado
foi, por tudo, completa. Kiformosa (Clouetem Grisel,
por Taurus), criação e propriedade do Haras Bandet
rantes, foi terceira, mesma
colocação que havia obtido na Taça. E, em quinto,
chegou Gabby Lark (Tumble Lark em Chingola, por
Anaram II), criação e propriedade do Haras Rosa do
Sul. Somente quem correu
pouco foi a companheira
de Gabby Lark, Glory
Lark (Tumble Lark em Teresa II. por Imbróglio). A
irmã de Damping Wave
parece realmente preferir a
areia. Os jóqueis de Kiformosa e Gabbly Lark foram, respectivamente, L.
Cavalheiro e L. C. Silva.
Caelum, preparada por
Abadio Cabreira e dirigida
por Edson Amorim, marcou para a distância em
pista de grama leve, o tempo de lm37s, trazendo flnais de 23s 9/10 para os 400
metros e 12s 210 para os
últimos 200 metros.

1300

PAREÔ

2»

1°
2o
3°
a°
5o
6o
7o

—

1000

Náo correu. La Comporsita
'01'
2
Dif 2 Corpos e I Corpo— Tempo — )
— Dup.(l 2) CrS 4.10 — Place (I) CrS 1.10 e
do Páreo CrS 4.77B 200,00 -EREMITA — F.
Chod • Aetita —Criador — Aq'0 Pasto"!
— Maritne F Serrador/A Serrador,
Pí&pi
Tnpodi
4'

PÁREO

Io
2o
31
4»
5o
t"
7o
8»
9o

—

1400

—

metros — Pista
260.000.00

Gotto. J.Pinto
Salve Ela, J.M.Silva.
IrirantevolerS-.Sirvo'
Hobilore. J.C.Castillo
FaryTale,G.F.Almeida
Emiroda, MC.Porto
Malemó, TB Pereiro
Degreta, J Mendes
Ayar R Marques

"

'""

11
12
13
-14
23
24
33
3-1
44

NÁO CORREU: Greot Dote
DUPLA EXATA (I I — 081 OS 12.50
*29"3 — Venc (I 1) OS 1.30 Dif 2 e 2 Coipos — Tempo; I
Ho
Duo (34)CrS2,70 —Placé(ll)CrS l.20e(B)Cr$3,70—Mpv
— RJ — Zenobre e
Pareô: OS 6.524.900.00. FIRINI — M.C 5 anos
—
—
Regno
Stud
Propr
Susko — Criador; Haros Cuiabá
Treinador- P Mofado

CrS

Prêmio

18.00
4.10
2.50
2.60
9.50
8.80
26.40
6,90
15.00

Prêmio

1°
2°
3°
4o
5o
6°

CrS

1.70
2,80
2.50
10.10
2.80
33.90
-15.30
15.30
58.60

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

32,10
7.80
2.30
3.90
56.20
5.40
11.40
17,00
9.60
40.20

1°
2o
3o
4°
5"
6o
7°

Io
2'
3°
4°
5°
6o

—

melros — Pista 216.000,00
5^
l3 .-palhnforo.G Meneiei
5/
2o MusIafo.GF Almeido
—

1600

11,40
2,70

22
23

51.20
4.30

25,30

metros — Pislo
260 000,00
56
I" Dondoco. i Pmto
7a JulietCourt JM Silvo
56
3° MiisOHofoVJC Ca.tilhá
56
A° üteré. ^ B Pereiro
53
5° Cla-nLi-x.E Santo»
57
6o Euler C Xavier
56
7o Hcl'mnha,J Machado
56
NAUe/Pas. J Ricardo
56
Snow Lo-t, L Gonçalves
56
Andança,C Volga.
56
Sunsol, G.F Almeida
56
Menesei
Kcidonho,G
53
Bero.l Frete

Venc (5)OS 2.90
202'
Tempo
Fescoçoe 2 1/2Corpos
Mov
Dup (U)CrS3,20 —Ploce(5)CrS 1,50a(0CrS 1,50
¦ F C 4 anos — RS
ZALB
do Pareô CrS 4 350 900,00
—
Foienda
Waldmeister e Skyle — Cnodor e Propnetor.o
— G.FSantoi
Mondtttf — Treinador
PÁREO

2,60
1.70
7,20

— 1000 metros — Pista — NP
145.000,00
58
1.50
Silvo
J.M
Escalo,
6.80
GoodLawyer.l B Pereiro 56
2,40
58
Mo»imus, J.Pinto
54 14,20
ScrapBooV, J Freire
57 14.40
Gros Jeu. J Mochodlhink.M Monteiro
54 14.40
4.80
56
Fnedsmeich, J Ricardo

—

10» PARLO
•

2000

D.)

6°

3,90
6,10
1.50

12
13
14

Cri

PrAmio

12
13
14
22
23
24
33
34

4,10
1,20
10.40
20.70
9,20
JB.20
6.60
17.40
72,40

—
3,f I 1/2 Corpoe Polela — Tempo— 101* 2 — (1) Cri 1.50
—Mov da
Dup (12) OS 4 10- Piore (1) CrS 1.20 e (2) CrS 1.50
— Esbirme
Pareô GS4 659 700.00 - ESCALO M C áonos — RS
Haras Fronteiro — Proor — Stud Piranhas —
Tasio
Criador
Treinador -- P Morgado

metros — Pista — GP — Prêmio CrJ
700 000 00
(GRANDE PRÊMIO DUOUE DE CAXIAS — Gl
12 3.80
2.90
58
Zalb.GF Almeida
13 3.50
2.20
58
Zoa. F Pereiro
14 3.20
2.90
58
Zisko.J Pinto
23 5.30
5B
2,50
Nayohty MO-wHo, A Oliveiro
24 5,20
2.90
Ponthére.JM Silva
58
33 37,20
29 40
61
V.ssaqe. S Silvo
34 4,50
44 15.10

PAREÔ

CrS

Pitmio

AP

1600

PÁREO

9°
56
56
56
49
56
56
56
56
56

—

2B.60
24
33 8,80
34 17.60
— Tempo.
NÀO CORREU. Murillo — Djf 2 Corpos « 1/2 Corpo
— Placé (2) CrS
'.tj- — Venc
I
(2) OS 3.90 — Dup (23) CrS 4.30
300,00 —
Páreo.
OS
5.082
Mav do
5,00 e (4) CrS 5.80
—
HEILEMO — MC. 6 onos - - SP — Captoin Kidd II e Ceilemo
Veros (CE)
Criador. Horas Malunca — Propr José Mono Sampaio
— Treinador' W.Aliano

Não correram Norlond e Gimo
DUPLA EXATA (01 — 06) GS2.50
Venc (l)Cr» I 70
1291
Tempo
D.l 1 l«Corpoe Paleta
Mov
Dup (13) CrS 2.30 — Ploce(l)CrS l.00e(6)CrS I 10
SP
F C 3 onas
do Páreo GS4 302 700.00 -- GOT1A
P-op'
-Criador
Hqrovljaiauü
Adam'. Pet • Golly Girl
Tr
ICoellio
>ldn Moruiko R Paiva Palharéi
5"

melros — Pislo 145.000,00
HeÜemo.GF.AImeido 57
Dutch, J.M.Silva
57
57
Kazan, J Ricardo
Argozol. J.Freire
34
Geller.l.Morinho
58
58
logos. J.Pinto
PÁREO

8°

— Venc (!) OS 1.40
-- Mov
(4) CrS 1.30
A 3 onos —RS .-St
Haia* fVo(o Lida —.
— Treinador — R

AP —

2.00
8.50
50.20
. 6.30
25.90
58.70
17.00
76,30

53
16.60
Talai. M.Silvo
57
2,50
Jurzolu. J.R.coido
H.noFIete.J.Mendes 57 6,70
MonteCoismo, J.Machado 57 38.00
Grào de Areio, J.M.Silva 57 12,00
57
21,00
Boionês. J Pinto

3o
4o
5o
6°
7°
8»

Ct$

AP —

Prêmio

CrJ

1.90
3,90

II
12

2,60
3.80

NP — Prêmio

1000

1

I 80
2.60
4,30
32.90
¦13.00
3B.60
37,80
B.80
37.40
37,80
37.40
9,10
92.80

II
12
13
14
22
23
24

33
34

Cr»
17.70
5.30
2,80
5.10
30 60
4,10
9,70
¦
25,30
3.30
21.50

DUPLA EXATA (07 — 01) OS B.90
Dif 2 Corpos e 2 Corpos-- Tempo — I 02"! —Venc (7) CrS 1.80
- Dup (13)OS 2.80 — Placé(7)OS l,30e(l)OS 1.30 — Mov
— RS
do Poreo • - OS 6 444 600,00 — DONDOCA — F C. 3 anos
— Heathen e Ura lágrima — Criação — Hora. Bagé do Sul —
- Stud Guelle e Damelle — Tre-nodor J A Umelra
Proor
MOV GERAI DE APOSTAS CrS 57 milhões 9B3 mil 860.00

LOTERIA ESPORTIVA TESTE 613
FLAMENGO

FLUMINENSE
(33%)

(34%

(3 3o, o)

Rio. Com a equipe do Fluminense em plena ascensão,
este clássico carioca adquire novos contornos. É certo que o
INo
Flamengo permanece como o maior favorilo à conquista
da Tac,a Guanabara mas nesta partida qualquer prognóstico é
temerário e o aconselhável será um palpite tríplice.
Retrospecto: do Fluminense — Vasco, I a 2; Campo Grande. 3 a
— Madureira, 8 a 0;
0; e Americano, 5 o 0; do Flamenoo
Botafogo, 3o0, e Volta Redonda. 3 a 1

VASCO
(40%)

X
(30%)

AMERICANO
(30%)

No Rio. O Americano vem se apresentando de forma
razoável na Taça Guanabara, sendo o responsável pela
2
única derrota do Flamengo, até agora. Assim, embora
favorito, o Vasco precisa atuar com cautela, a fim de não ser
surpreendido,
• Retrospecto: do Vasco — Fluminense, 2 a I; Bangu, 1 a 7, e
2 a
Bonsucesso. 1 a 0; do Americano -- Bangu, 0 a 3/ Portugueso,
I; e Fluminense, 0 a 5.

BOTAFOGO
(45%)

X
(30%)

PORTUGUESA
(25%)

No Ria O Botafogo é o favorito destacado desta partido,
menos por suas condições técnicos atuais (que não são dos
3
melhores) do que peia fregilídade do adversário, último
mas a
colocado na Taça Guanabara. O empate ainda se admite
vteria da Portuguesa será zebra.
• Retrospecto: do Botafogo — Bonsucesso, 1 a 1: Flamengo, 0 a
— Volta Redonda, 0 o
3; e Campo Grande. 2 o 2; do Portuguesa
' o 2; e Américo. 0 a 3.
1 • Americano,

AMÉRICA
(30%)

X
(40%)

BANGU
(30%)

No Rio. As equipes se eqüivalem e. por isto mesmo, devem
readzar uma partida equilibrado, cu^o resultado será
4
importante paro definir o sorte de ambas no atual disputa
da Toca Guanobata. O empate parece a meihor opção para o
opostador. Jogo que provavelmente será disputado sábado
• Retrospecto: do América — CampoGronde, I o l; Madureirc, 3
— Americano, 3 o 0. Vasco. 2
o 0. e Portuguesa, 3 a 0; do Bangu
a lj e Madureira, 1 a I

INTERNACIONAL
(40%)

INTER/SM
(30%)

X
(30%)

Em Porto Alegre. A vitória é importante para o Internadonal, pois está empatado na liderança com o seu tradicional
5
adversário, o Grêmio. Mas o Inter de Santa Maria realiza
campanha destacada e tem interesse em concluir o turno como o
melhor clube do interior gaúcho. Assim, o time da Capital é favorito mas precisa atuar com cautela. Jogo marcado para sábado.
Retrospecto: do Internacional — São José, 4 a 0: Novo Hamburgo,
— Caxias, 0 o 0;
2 a 0: e Barcelona (amistoso), 0 a I; do Inter(SM)
Juventude, 1 a 0; e Grêmio, 0 o 2.

SÃO PAULO
(40%)

X
(30%)

PORT. DESPORTOS
(30%)

Em São Paulo. O São Paulo disputa paralelamente o
Campeonato Estadual e a Taça Libertadores da América.
9
Dai não ser o maior seu favoritismo diante de um
adversário que. após longo período invicto, caiu muito Jogo
poro sábado.
Retrospecto: do São Paulo — Francana, 2 o 0, Grêmio, 2 a 2, e
Defensor, 3 a I; da Portuguesa— Francana, 0 a 0; Palmeiras, 2 a
1; e Marilia, 0 a 0

marcado
•

OPERÁRIO
AQUIDAUANA
(50%)
(25%)
(25%)

PALMEIRAS
SANTO ANDRÉ
(30%)
(40%)
(30%)

Em Campo Grande. O Operário, tricampeão estadual,
possui a melhor equipe de Mato Grosso do Sul e aparece
6
como um dos grandes favoritos deste teste, em especial
porque terá pela frente um adversário de reduzidas possibilidades técnicas. Até o empate será zebra.
• Retrospecto: do Oparário — Seleção A (Coréia), amistoso, 0 a 0,
—
Comercial, 4 a 0; e Operário (D), 3 a 0, do Aquidauana
Corumbaense, 0 a 0, Corumbaense, 0 a 2. s Comercial (CG). 0 a

Em Santo André, São Poulo. O Santo André foi
promov da o I" divisão es-e ai o o se apresenta de
forma regular. Como atuará no próprio campo e o
Polmeiras voltou a decepcionar a sua torcida nos jogos mais
recentes, o empate parece a melhor opção para o opostador.
• Retrospecto: do Santo André —XV de Jau, 1 a 1; Tauixré, 1 a
2; e Américo, I a 0, do Palmeiras — XV de Jaú, 3 a I; Portuguesa
de Desportos, 1 a 2, • Francana, 0 a 0

3.

ATLÉTICO
VILA NOVA
(45%)
(30%)
(25%)
Em Belo Horizonte. O Atlético
rado pelo exterior e náo deve
7
superar o Vila Novo. não só
entre as equipes como pelo foto de o
o Mi nei rão.

retorno da umo boo temooencontrar dificuldades para
peia diferença de cotegona
|ogo estar programado para

Retrospecto: do Atlético — Dtnamo (amistoso), 1 a 0, AZ 67
—
(amistoso). 1 a 3,- e Hamburgo (amistoso). 2 a 2,- do Vila Nova
Uberaba. 1 a i; Caldense, 2 a 0; e Uberlândia, 1 a I

•

COLORADO
(35%)

Em Curitiba. Jogo válido pelo
do Camoeonato Paranoense e
8
dois clubes, que se equ.va'em
Colorado levo pequena vantagem
Qualquer

resultado será

CASCAVEL
(30%)

X
(35o- »)

última rodado do 1" turno
importante paro a sorfe dos
fecnícamenre. Ent^etan*o, o
por

o'uar

em

seu

campo

normal

Retrospecto rio Colorado ¦— Parartc-at. 1 o 0. At.evco. ü a cTO.e Corltiba. 1 a 0; do Cascavel — Un.õo Bandeirantes. 1 a 0;
Coritibo, 1 a 0; e Atiético. 0 a 0

•

^ _*^
III
^™ ^^

XV DE JAU
(30%)

X
(30%)

E,n São Paulo O Corintians atravessa excelente fase,
como há muito não acontecia Assim, atuando no Pa¦P" ^^ caembu, é o favorito destacado da partida, embora o
ate
Marilia. dentro de suas limitações, não decepcione e posso
forçar um resultado na coluna do meto Só se vencer seró zebra.
"¦_

g^
**

• Retrospecto: do Corintians — Ferroviária, 2 a I. Internacional,
— Comercial, 2 a 1: Ponte
3 o 2; e XV de Jaú, 0 a 0t do Marilia
Preta, 0 a 0: e Portuguesa de Desportos, 0 a 0
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Em Jaú, Sáo Poulo. O XV de Novembro não está bem
nesta fase inicial do Campeonato mos como jogara
no Estádio Zezinho Magaihães e o Santos retorna de
uma excursão cansativo pelo México, este deve encontrar diftculdades poro fazer voler o seu favoritismo
Retrospecto: do XV — Palmeiras. Io 3, Connticns, 0 a 0, e
I a 1,
Ponte Preta, 1 o 2,- do Santos — Portuguesa Desportos,
Guarani, 0 a 1, e Necaxo (amistoso). 1 o 2
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(40%)
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MARILIA
(25%)

X
(30%)

CORÍNTIANS
(45%)
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GUARANI
(35%)

X
(35%)

SÃO JOSÉ
(30%)

—

Em Compinos. São Poulo O Guorani atravessou umo
estronna fase negativa, da qual começo a sair ago'a
Como terá pela frente uma das memores equ.pes do
interior, o São José, leva pequena vantagem apenas por atuar no
C5toá o Brinco de Ouro. Mas qualquer resultodo será normal
^^
_)j^
"¦• •*•'

•"Retfoypectordo Guarani — Juvei'u>. 0q 2, Fe-c/o o. 1 o I. e
Corim-ans, I o 0, do São José — Bcoícgo. 2 a 1, São Bento. 0 a
1, * Ferrov'áfio, 0 a 2

Bonsucesso
Portuguesa
Americano
América
Grêmio
Nacional
Nacional
Colorado
Vila Nova
Guarani
Comercial
America
Santos

3 Flamengo
4Flumtnense
Botafoqo
Vasco
Juventude
OSul América

Goiás
Maringá
OAmèrica
1 Palmeiras
0P.Desportos
~TS:Pauto
1 Corinticns

segunda-feira, 83/8/82
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EM

MINAS
Uberaba 1 x 1 Democrata
Vila Nova 1 x 0 América
Valeriodoce 0x3 Uberlândia
Caldense 1 x 0 Tupi
R. G. DO SUL
São José 1 x 1 Novo Hamburgo
Brasil 0x3 Inter/SM
Esportivo 1 x 0 São Paulo
PARANÁ
Colorado 2 x 1 Maringá
Matsubara 2x0 Paranavaí
Toledo 1 x 1 Operário
Pato Branco 1 x 0 Cascavel
Bandeirantes 1 x 1 Atlético
ESP. SANTO
Estrela 0 x 1 Colatina
Vitória 3x0 O.Progressc
Guarapari 1 x 1 Rio Branco
América 1 x 0 Desportiva
GOIÁS
Goiânia 0 x 1 Atlético
Anápolis 1 x 4 Itumbiara
Nacional 0x3 Goiás
BRASÍLIA
Brasília 0 x 1 Taguotingo
Tiradentes 0 x 1 Guará
Gama 2 x 1 Sobrodinho
BAHIA
Redenção 1 x 2 Fluminense
Vitória 4x2 Atlético
Itabuna 0 x 1 Bahia
Serrano 1 x 1 Galícia
MARANHÃO
"x
Tüpari
V Imperatriz
3
Moto 4x0 Maranhão
CEARÁ
Icasa 0x0 Fortoleza
Quixadá 0x0 Guarany(Sobral)
Tiradentes 3 x 1 Calouros do Ar
Ceará 4 x 1 Ferroviário
R. G. DO NORTE
Riachuelo 0 x 1 Atlético
ABC 0x0 América
Baratineis 0 x 1 Potiguar
PERNAMBUCO
Ferroviário 3 x 1 Atlético
'te
Setembro 2x0 Comercial
Santa Cruz 1 x 0 Náutico
PARAÍBA
"
Santos" 0 x 2 Esporte
Santa Cruz 0x0 Campinense
Guarabira 0x4 Nacional
Treze 0x0 Botafogo
ALAGOAS
Penedense 2x0 Capelense
CSA 4x2 CRB
ASA 5 x 2 CSE
AMAZONAS
Nacional 4x0 Sul Américo
Penarol 4x0 América
PARÁ
Paissandu 0x0 Tuna Luso
PIAUÍ
Flamengo 3x2 Auto Esporte
Parnoíba 0x0 River
Caiçara 2x4 Tiradentes
M. GROSSO
Palmeiras 0x2 Mixto
Barra do Garça
União 1 x 1

INTERNACIONAL
ARGENTINA
Ferrocarril Oeste
Independente 5x0
Boca Junices A x I Sormlento de Jumr
Instituto de Cordoba I x 0 Platense
Rosário Central 3x0 Nuevo Chicago
Huracan 2x0 Newells Old Boys
TaMeres de Cordobo 1 x 0 River Plote
Umon de Santo Fe 3 x 1 Quilmes
Vele; Sarsf.eid 3 x i Rocmg Club
Racmg de Cordoba l x 1 Argentinos Jun.ots
Classificação: I — Velez Sotsdeld, 12 pontos. í
Ferrocoml Oeste e Huracan. 10
PORTUGAL
Espinho 0 » 1 Bentica
Vorzim 0x0 Amora
Alcobora lxl Rio Ave
Portimonense 1 x 2 Porto
Soavis'o 0 x 1 Estonl
Brogo 1 x 2 Gutrriarãei
HOLANDA
Pec Zwo'fe 1 X
Gronmgçn
Twente 0x3 Rodo JC
Nec 2x0 AZ 67
Utrecht
Sporta 2 x
Noc 4x2 Helmond Sport
Haarlem 0x0 Fortuna S
PSV 2x0 Willem II
Exceisiof 2x3 Feyenoord
Go Ahead Eogle:
Ajox 4 x
BÉLGICA
Loteren 2x0 Standord L-ège
Woregem
Beerschot 2 x
Tongres 0x2 WinterVog
FC Bruges 2x0 be-se
Anderlecht 2x0 RWD Molenbee»
CS Bnjges
Sercng 1 x
Wa'e'schei 4 x
FC Liege
x
Aniweerp
Courtroi 2
Beveten
x
GHent l
POLÔNIA
Vitsovio
Bohy» Goynia 2 x 1 Gwordio
Stol Mletec 0 x 1 Zoglebie Scsnow.er
G<CS Katowce 1 x 0Gomik Zobrze
Leo'0 Vorsóv.o I x 0 S!os< Wrodov
Lks iodí 0x0 «Viazev Lod»
Lech Poznon 2 x 1 Ctacovia Crocoi"0
Sjctrberw Byton 0 x 1 Ruch Chorzov
W.sto Cracovo 0 « 1 Pogon Szeieein
SUIÇA
Grossneppe-s i x I Nej Cho-ei Ko"*-e>
Vevey 1 x 1 E«on
St Ge1) 2 x I VVe-imgen
Lucer^e 0 % I Young Bo,i
B-üe 0 x 2Zurch
Aorou I « 2 Bosel
'
Beüir-zo»o l x 0 Winterthur
S«'ve-te I * 0 Lousonne
ROMÊNIA
Hunedooro Corvin J t . 0 U'i FC
B-:.v ..:.(•Buct-o-est ;•<?- Bsccj
~ - r.«-,
L;.
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Bola Dividida

RIO DE JANEIRO
Portuguesa 0x4 Fluminense
Bangu 0x0 Campo Grande
Americano 1 x 1 Botafogo
América 1 x 2 Vasco
S. PAULO
Santos 0 x 1 Coríntians
Comercial 0x0 P.Desportos
Guarani 1 x 1 Palmeiras
São José 4x0 Santo André
Taubaté 1 x 1 Juventus
Marília 1 x 2 Ferroviária
América 1 x 1 São Paulo
Francana 0 x 1 São Bento
Inter 1 x 0 XV Nov.

B
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Mesmo de contrato novo e mi

rio, Sócrates não superou João Paulo (D), o melhor do jogo

Vila Nova ganha e é
líder também em Minasoportunidade

Belo Horizonte — Com um gol
do estreante Cândido, aos 36 minutos do 1° tempo, o Vila Nova venceu
o América por T a 0, ontem, em
-Nova Lima,-assumindo_ia Uderança
áõ lado do
do Campeonato Mineiro,
Cruzeiro, Uberlândia — que ganhou
o Valeriodoce de 3 a 0, em Itabira —
e do Uberaba que, em seu campo1
nào passou de um empate de 1 a
com o Democrata, de Governador
Valadares.
O jogo de Nova Lima foi bastante disputado. O Vila Nova foi superior no primeiro tempo e o América,
no segundo. Assim, o empate seria
um resultado mais justo.
Com o resultado, o América piorou sua situação no Campeonato,
derrota, contra
pois sofreu a quinta vitórias.
O Vila
um empate e duas
Nova comprovou realizar boa campanha, conseqüência- do trabalhode um time bem armado pelo técnico Mussula, em que se destacam os
apoiadores Orlando e Zé Carlos,
este com larga experiência, tendo
defendido o Cruzeiro, Guarani, Botafogo e a Seleção Brasileira.
No Triângulo Mineiro, o Uberaba não soube aproveitar a condição

de favorito e perdeu a
de assumir a liderança isolada do
Campeonato, ficando no empate de
lal com o Democrata. O Uberiãna confirmar a boa
dia foi outro -não
tomou conheci- :
campanha- e
mento do Valeriodoce, a quem venceu por 3 a 0. Em Poços de Caldas, a
Caldense melhorou de posição, ao
ganhar de 1 a —0 do Tupi.
Ronaldo, Magela,
Vila Nova
Isaac, Paulo Roberto e Jardel; Orlando, Zé Carlos e Ernani (Jefferson); Geraldo Touro, Cândido e
Wellington. Técnico — Mussula.
América — Wellington, Cacau
(Zé Carlos), João Batista, Dias e
Jorge Luis; Lúcio, Cláudio Barbosa
e Mundinho; Augusto (Aquiles), Ricardo e Jurandi. Técnico — Duque.
Classificação: 1 — Cruzeiro, Vila
Nova, Uberaba e Uberlândia, 11
-pontos ganhos; 5 — Atlético, 10; 6 —
(Sete
Guarani, 8;"r— Democrata
Lagoas) e Caldense, 7; 9 — Tupi,.
América e Democrata (Governador
Valadares), 5; 12 — Valério, 3
pontos.
Artilheiros: Reinaldo (Atlético),
Tostão (Cruzeiro), Simões (Uberaba) e Binga (Uberaba), 4 gols.

Vitória ganha fácil
mesmo sem Wecsley
Salvador — Com dois gols do
reserva André — que substituiu
uma das maiores figuras do time,
Wescley, afastado por problemas
disciplinares — o Vitória venceu
ontem o Atlético de Alagoinhas por
4 a 2, conservando a liderança do
Campeonato Baiano.
O Bahia manteve o tabu de não
perder para o Itabuna há 13 anos,
ao derrotar a equipe do interior por
1 a 0. gol de Tadeu. no segundo
tempo. Em conseqüência passou a
liderar sozinho o Grupo C, ainda
invicto. Completando a rodada,
Serrano e Galicia empataram de 1 a
1, enquanto o Fluminense derrotou

o Redenção, em Feira de Santana,
por 2 a 1.
O Vitória venceu, na Fonte Nova, com dois gols de André, um de
Cesinha e outro de Zé Augusto. Os
do Atlético de Alagoinhas foram
marcados por Américo, de pênalti,
e Nequinha. O Vitória formou com:
Ivan, Carlinhos Procópio, Jarbas,
Luis Cláudio e Marquinhos, Edson
Silva, André (Nei) e Queiroz, Catinha, Zé Augusto e Cesinha. O Atlético com: Silvar. Marcos, Jorge,
Guaraci e Almir, Américo, Sidnei e
Cebinho (Anilton), Valmar, Nequinha e Moacir Manchinha.

Ceará assume liderança
ao golear o Ferroviário
soma também 10 pontos
—

Fortaleza O Ceará goleou por
4 a 1 o Ferroviário, ontem, no Castelào e agora e o líder do Campeonato Estadual de futebol, com 10 pon-A
tos ganhos em cinco partidas. do
vitoria foi fácil pela fragilidade
adversário e excelente desempenho
da equipe, desde que o ex-jogador
Serginho assumiu a direção teçnica. Josué, Ramon e Vólnei (2) fizeram os gols do Ceará, enquanto
Jorge Veras marcou para o Ferroviário.
Em Juazeiro do Norte, o Fortaleza. vencedor do primeiro turno, voltou a jogar mal e cedeu o empate
sem gols para o Icasa. O Fortaleza

ganhos,
mas tem um jogo a mais do que o
Ceará.
Ceará — Lulinha, João Carlos.
Lula (Argeu). Jorge Luis e Bezerra;
Nicássio. Vólnei e Josué; Zé Luis,
Ademir Patrício e Ramon; Ferroviário: Giordano; Laércio, Zé Carlos, Góes e Jorge Henrique; Meinha. Almir (Doca) e Jorge Bonga;
Getúlio, Paulo César e Evaldo (Jorge Veras).
Gols: no primeiro tempo. Josué 114
minutos); no segundo, Ramon (13
minutos); Jorge Veras (18) e Vólnei
(23 e 45).

Coríntians
vence e mantém
a lideranç a
São Paulo — Apesar do maior volume de
jogo, especialmente no primeiro tempo, o
Santos não conseguiu quebrar um tabu de
seis anos e perdeu de 1 a 0 para o Coríntians,
ontem, no Morumbi, numa partida de nível
técnico apenas razoável. O gol foi marcado
aos 19 minutos, por intermédio de Biro-Biro,
num contra-ataque que pegou a defesa contraria desprevenida. Assim, o Coríntians distanciou-se na liderança do campeonato, com
18 pontos.
Com a derrota, dificilmente o técnico
Paulo Emílio continuará dirigindo o Santos,
cuja diretoria reúne-se hoje, na Vila Belmiro,
para decidir a sorte do treinador. Ontem,
depois do jogo, muita gente afirmava, no
Morumbi, que PaulaErrulip já teria acertado...
a sua saida, mas este negou e prefere aguardar o resultado da reunião.
J. Paulo em destaque
Sócrates, que fez a primeira partida após
a reforma milionária (Cr$ 8 milhões por mès)
com o Coríntians, teve atuação apenas razoável. A melhor figura do jogo foi o pontaesquerda Joào Paulo, do Santos, que por
diversas vezes levou vantagem sobre a retaguarda do Coríntians.
As equipes jogaram assim; Coríntians —
Solito; Alfinete, Mauro, Vagner e Vladimir;
Paulinho, Zenon e Sócrates; Ataliba,' Casa— Marola; Tonigrande e Biro-Biro. Santos
nho, Márcio, Joãozinho e Gilberto; Celso,
Luis Gustavo (Paulinho) e Pita; Batistote,
Palhinha e João Paulo. O juiz foi Roberto
Nunes Morgado e a renda somou Cr$ 22
milhões 433 mil, com público de 59 mil 866
pagantes.
Em Campinas, depois de marcar um gol
aos 13 minutos, por intermédio de Careca, o
Guarani permitiu que o Palmeiras empatasse através de Barbosa, na etapa complementai- Os jogadores da Capital reclamaram da
marcação do árbitro Edson Massa, que anulou um gol de Célio, que asseguraria a vitória
do Palmeiras.
Mesmo atuando em seu campo, no Estádio Brinco de Ouro, o Guarani teve dificuldade para enfrentar o Palmeiras, especialmente no segundo tempo, quando este passou a
Guapressionar, em contra-ataques. Equipe:
rani — Sidmar; Sotter, Darci, Júlio César e
Almeida; Toninho, Jorge Mendonça e Ailton
Lira; Lúcio, Careca e Banana. Palmeiras —
Gilmar; Benazi, Luis Pereira, Deda e Vargas;
Rocha, Aragonez e Célio; Barbosa (Reginaldo). Carlos Alberto e Baroninho (Esquerdinha).

Santa Catarina é campeã na Malásia

Kuala Lumpur. MalaEstádio argentino será leiloado
sia — A Seleção de Santa
A dívida do Godoy Cruz foi feita
Mendoza. Argentina — Os triCatarina venceu ontem a
a
decretaram
quando da apresentação da Sele26a Copa Independência, bunais de Justiça
estádio
do
çào Argentina. O clube nào pagou
torneio disputado anual- venda em leilão público
de
clube
Cruz,
a participação do empresário. Se
Godoy
do
futebol
de
mente, ao ganhar a Sele1 mil realizada, a venda será a segunda:
a
fica
cidade
que
Mendoza,
O
0.
3
a
Ghana
por
ção de
Aires, para mès
titulo valeu ainda um pré- quilômetros de Buenos
passado, foi feito o leilão da
em
dívida
uma
saldada
seja
(cerque.
dólares
mio de 40 mil
quarta parte do estádio do San
paga. A venda Lorenzo.
ca de CrS 8 milhões). O dinheiro que nào foi
clube que já teve boa pardo estádio, com capacidade para
marcado
foi
gol
primeiro
20 mil pessoas, será no dia 6 de ticipação em campeonatos argenpor Larry. aos 19 minutos setembro.
tinos.
do primeiro tempo, de cabeca.
EUA e Honduras
Maradona joga
No segundo tempo, o
CatariSanta
de
dominio
se classificam
mas não agrada
na foi maior ainda. Aos 7
Guatemala — Estados Unidos, que
Madri — A apresentação oficial de
minutos. Rogério Paes
a Guatemala por 3 a 1. e Honvenceram
foi
das
não
espanhola
Maradona a torcida
marcou o segundo gol.
venceu
duras, que derrotou o Canada por 2 a 1.
O Barcelona, seu clube,
Aos 42. Gerson Santana, melhores.
Palma
de
de
equipe
uma
com
estáo classificados para a segunda etapa
o
amistoso
aproveitando uma sobra
só
Maradona
1.
mas
a
2
Mallorca por
do Campeonato Juvenil da Concacaf. que
de bola. fez o terceiro, conseguiu aparecer com um passe para o definirá o representante da região para o
fez o secom um chute forte. A enprimeiro gol. de Quini (Migueli
o outro próximo Campeonato Mundial da cateele
do
jogou
Melhor
que
trega da taça e das medagundoi.
previsto para o México, ano que
lhas foi feita pelo Rei Ah- estrangeiro da equipe- o alemão goria.
vem.
Schuster
mad Shah.

Sandro Moreyra
Num jogo difícil
e igual como o de
ontem, prevaleceu a
categoria do craque.
O Vasco venceu porque teve Roberto e o
novato Giovani como força de desequilíbrio. A entrada de
Giovani foi decisiva
por ser o jogador que
o time estava precisando para se armar
corretamente. E creio que, desta vez,
deve ter entrado para ficar. Um jogador
do seu talento não pode ser reserva.
Lá em Moça Bonita, o Bangu voltou a decepcionar. Seu time parece que
deu tudo o que tinha contra o Vasco.
Dali para cá, sumiu. Os dois empates
contra Madureira e Campo Grande não
recomendam o Bangu como candidato
ao vice-campeonato. Quem está pintando agora é o Fluminense e sua grande
chance será no Fla-Flu do próximo domingo.
entrou ou não entrou? O
ou errou ao validar
acertou
juiz
Abola
o gol? As opiniões continuam
divididas. Mesmo entre o pessoai das rádios, que tem uma localização
privilegiada para esses lances, não existe
o mesmo ponto-de-vista. Uns garantem
que o Ademir, do Bonsucesso, cabeceou antes de a bola transpor a linha do
gol. Outros sustentam o contrário. O
vídeo-tape, que podia esclarecer o lance, não fez mais do que justificar o
apelido de burro, que lhe deu Nelson
Rodrigues. Não provou nada.
Essa discussão, entretanto, não vai
alterar o resultado do jogo. Quem manda é o juiz. Se a bola entrou ou não
entrou é problema exclusivo dele. E
S.Sa ja decidiu que foi gol. Marcou, está
marcado.
O lance duvidoso serviu, contudo,
(para chamar a atenção sobre um velho
tema, que no futebol brasileiro é sempre
atual: o das arbitragens. Tecnicamente
os árbitros brasileiros são aceitáveis.
Estudam direitinho as regras, que não
são muitas (apenas 17) e fáceis de interpretar, e, geralmente, as aplicam corretamente. Mas, com raríssimas exceções,
7 tão raras que se podem contar nos
dedos, os nossos ilustres árbitros pecam
Em sua
pela falta de personalidade.
maioria, os juizes — e isto é facilmente
constatado — se deixam envolver pela
influência política dos clubes e acabam
coagidos e sem condições de impor a
autoridade e o respeito que sua função
requer.
¦ ¦ ¦
sábado vimos esse novato
Luís Carlos Gonçalves, o do gol
NOduvidoso, ser agredido com uma
e empurjoelhada e levar vários trancos
naturalmente,
além,
rões de jogadores,
da chuva de palavrões que foram ditos
nas suas bochechas, sem oferecer a
menor reação. Ao contrário: aceitou
sequer um
pacificamente, não dando
foi farcena
A
amarelo.
cartão
simples
nos
televisão,
mostrada
tamente
pela
Demesas-redondas.
nas
e
noticiários
terá esse
pois disso, que autoridade
árbitro para se impor aos jogadores.
Ainda no sábado, outro juiz, Giese
do Couto, se envolveu em incidentes
provocados por sua falta de autoridade.
A reação deste, no entanto, foi oposta à
do seu colega: partiu para a agressão ao
de
jogador que acabava de expulsar
comportadois
então
campo. Temos,
mentos ou duas concepções de arbitragem completamente diversas. Um,
agredido física e moralmente, finge que
não é com ele. Outro ouve a ofensa e
reage a tapa. E agora? Qual atitude que
vai prevalecer? A da fuga ou a do
bofetão?
A decisão cabe, naturalmente, ao
senhor Álvaro Bragança e a seus pares
do Departamento de Árbitros. Eles que
decidam, mas decidam logo antes que
um juiz volte a apanhar de jogador ou
um jogador volte a apanhar de juiz.
HISTÓRIAS: Dirigindo um time do
interior de São Paulo, o técnico Armando Renganeschi foi surpreendido pela
fraquíssima atuação de seu centroavante, artilheiro do time e sua maior figura.
No intervalo, preocupado, ia interpelar
o jogador, quando este a ele se dirigiu
visivelmente revoltado:
Assim não dá, seu Renga. O juiz
deixando eu jogar. Toda vez
está
não
em mim, fica
que peeo a bola, ele gruda
me puxando pelo calção e me xingando:
cai seu burro, cai na área, imbecil...
Nisso foi interrompido pelo presidente do clube, que entrava pelo vestiario feito um furacão.:
Renga — urrava ele — tira esta
besta de campo, que ele ainda não
percebeu que o juiz é nosso e foi pago
para nos dar um pênalti!
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FLUMINENSE 4X0 PORTUGUESA

e 6 min);
Gols: no primeiro tempo, Zezé Gomes (4
Gilcimar
(34m.n)
no
segundo,
e Amauri (21);
*.Local: São Januário.
400.
Renda: Cr$ 1 milhão 778 mil
Público: 5 mil 489 pagantes.
Juiz-. Valquir Pimentel.
Cartão amarelo: Manoel.
Fluminense — Paub Goulart, Aldo, Tadeu (Mau-e
Rubens Gálaxe, Delei
ÍraTdo e Alexandre;
Amauri e GilRobertinho,
Zezé Gomes (Flávio);
^.
ei mar.

Portuguesa'- Jadir, Nicanor

Márcio, Vavau e

e Manoel; Pedro!,
Silva; Edson (Da Costa), Toninho
si
Paulo, Buga (Nico) e Jairo.
Técnico: Paulo Henrique.

Sérgio Dantas ^
Bastou o Fluminense atuar com objetivida-í
— para
de — buscando o gol logo no início
Ja
facilidade.
enorme
com
Portuguesa
vencer a
os
tempo
jogadores _
na metade do primeiro
do técnico
recomendação
atender
a
passaram
Lula para evitar as jogadas mais bruscas, pois .
a bola
ganhava de 3 a 0, e o time passou a tocar
o
para
para fazer o tempo passar, poupando-se
.
. 1'2
Fla-Flu de domingo.
Na verdade, durante todo o tempo jogadores e comissão técnica só pensavam na partida
de domingo, contra o Flamengo, quando a.
eauipe buscará a afirmação definitiva. Se vencer ocupará a liderança da Taça Guanabara;
com chance de ganhar a competição.
Treino leve
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recebeu ordem para se poupa
Jadirpelatercetra vez. A partir dai, o time

João Saldanha

Vasco sem susto

iJHR,

-----

A afirmação de que o jogo com a Portuguenào
sa foi um treino para o clássico de domingo
minutos,
3
Aos
verdade.
está muito longe da
Zezé Gomes cabeceou no ângulo e o goleiro
a corJadir precisou se esforçar para mandar
'
centrou
Aldo,
que
cobrou
para
Robertinho
ner
de defesa.
para Zezé Gomes testar, sem chance voltou a
Mal saiu a bola e o Fluminense
-pressionarírtiefesa da Portuguesa, com jogasobre a.
das pelos flancos e centros medidos
n*a
lançado
foi
Gomes
Zezé
minutos,
6
área. Aos
zaguei-!
O
alto.
Márcio,
pelo
área e tentou cobrir
ro levantou o pé para evitar o drible e o perigo;
mas o juiz Valquir Pimentel marcou pênalti. |
'
Zezé bateu e fez 2 a 0.
Com o meio-campo formado por Rubens
lances,
Gálaxe, Delei e Zezé ganhando todos os com-.'
no
segurança
muita
e a defesa mostrando
Plu-.'
bate ao ingênuo ataque da Portuguesa, o con-tanta
com
adversário
ao
minense impôs-se
de,
vicção que a todo momento estava na área
Jadir.
na
Aos 21 minutos, Delei e Aldo entraram da'
marcação
a
envolvendo
e
área tabelando
na
Portuguesa. Delei abriu para Robertinho viu
O
o
centro.
ponteiro
fazer
direita, livre para
Amauri bem colocado e cruzou para a cabeçadao
certeira. A vantagem de 3 a 0 não diminuiu
Gilcimar
ímpeto do Fluminense. Logo depois,
e centrou alto
Nicanor
como
por
quis
passou
o gol
nara Robertinho, do outro lado. Com
se
preparava
o
vazio,
ponteiro
inteiramente
Amauri que, de
para marcar quando apareceu
cabeceou a bola para
e
antecipou
se
peixinho,
fora.
T«<!
Toque de bola

mas o
Tem bom time confiança. Pôde ser ejusto,
time.
outro
Giovani
com
Vasco
o América. Basta
bateu bem e
Roberto
falta,
a
Veio
segurar um pouco,
desafogou. Depois o
não vender, que saiu o gol equeo América
jogou a
não demora apare- segundo
toalha.
ce mais um ou dois
e forma um time
Pires foi expulso e acho que
bom. Por enquante queimou à toa no lance. Ou muita
ainda terá de espe- ingenuidade ou falta de reflexo.
rar a melhora. Sua Tanto Pires como Elói estavam no
torcida já está bagaço na segunda parte do jogo. O
acreditando, e nc América fez o gol num pênalti bem
de discutível. Mazaropi defendeu sua
jogo do Vasco havia muita gente
o Luisinho
deu
não
pé. cara na bicicletinha que
camisa vermelha. Mas
mais
jogo periMe
pareceu
Até que no primeiro tempo o Ame- armou. atacante
do que falta do
do
Elói
e
Pires
goso
igual.
rica tez um jogo
a um foi um resultado
estavam jogando bem. E Gilberto goleiro. Doiso América. O Vasco
bom
O
frente.
à
ir
mais
para
sempre tentando
facilidade. Mas
Vasco não teve muita dificuldade venceu com relativa
que o Vasco
em segurar as tentativas do Améri- não entendo a jogada sem
esquerda
que ninMesmo
fez.
quer pela
ca. O Nlazaropi pouco
ser o
não
a
lá
errado, guém apareça por
jogando geometricamente
Serginho,
o
Mas,
lado
Pedrinho.
quando
ande
peto
sem que ninguém
lá na
se
esquerdo do campo, o que náo é ponta do América,ficou plantou
sem
jogada
Vasco
o
frente,
Vasco
o
proibido por lei alguma,
esquerda. Igualzinho
fez jogadas de ataque bastante sé- pela extrema
enfrentado
pela nossa
ao
melhor
o
foi
problema
rias e o Gasperin
lado dino
Espanha
na
lá
Seleção
excelenjogador com duas defesas do
de Giodefinitiva
entrada
A
Marreito.
colocado
chute
do
tes. A
do
solução
e
a
probletime
vani
no
de
primeira
quinho, então, foi
ao Vasco
dariam
esquerda
da
ma
água.
_^
É bom o time do Vasco. O excelente chance neste campeonato
o Flamengo
Rondineli comanda bem a retaguar- principalmente porque duas
Irentes:
em
combater
de
vascaino
terá
campo
da, mas o meio de
e Libertadocontinua disparando com a bola. A Campeonato Carioca
entrada providencial de Giovani res cia América.
modificou isto e Roberto que estava
Os melhores foram Roberto,
sempre perigando pode jogar me- Giovani. Pedrinho, Celso e Rondilhor. O passe para Rosemiro fazer o neii. Bom o Marquinho embora
segundo gol ioi muito inteligente. sem tarefa muito nítida. O RosemiEste jogador não pode ficar no ro sabe jogar em qualquer lugar.
banco. Penso que o treinador ape- No America, o Gasperin, os quatro
nas não estava querendo jogar o
última linha. Pires. Elei e Gilson
menino no foco e ir com cautela até da
tempo.
o próprio jogador adquirir maior no primeiro

Lula só pensa no
jogo de domingo

O técnico explicou que na vitória
A preocupação com a partida de
de
ontem não achou necessário exi—
é
domingo — contra o Flamengo
mais do time.
gir
a
após
tanta que o técnico Lula.
Portuguesa,
—
a
sobre
4
a
0
Todos viram que o time evode
goleada
luía bem em campo e os gols saíram
só falou do próximo adversário. Disse que pretende manter o time que
logo no inicio. Então, resolvi poupar
vem atuando, com Aldo e Rubens
os jogadores de bolas divididas e
Gálaxe nas vagas de Nei Dias e Janchoques capazes de provocar contudir. Assistiu ao jogo entre Flamengo
sào. Eu nem sabia que o Zezé tinha
e Bonsucesso concentrado nas jogasentido uma pancada no pé. Mas
das de ataque rubro-negro e. por
temi que a violència dos jogadores
isso, achou que o gol da vitória do
da Portuguesa provocassem algum
Flamengo nào chegou a entrar.
desfalque para o Fla-Flu.
— Parece mentira, mas é incrível
Os jogadores se reapresentam hocomo o Flamengo é beneficiado em
náo
cego
à tarde para revisão médica e
um
Só
discutíveis.
je
jogadas
antes
massagens. Quem náo atuou vai treiveria que o lateral tirou a bola
Na
de
linha
nar no novo gramado, dois-toques.
a
gol.
de ultrapassar
Grande,
Campo
o
contra
Para amanha está programada uma
partida
Jacee
o
legitimo
um
corrida nas Paineiras; na quarta e
marcamos
gol
nir salvou nitidamente de dentro do quinta-feira Lula orientará treinos
gol. Mas o juiz achou que nâo. No do com bola.
Adílio, percebi que o juiz nem hesiO vice-presidente de futebol Aletou em apontar o centro do campo.
xandre Fogaça admitiu que houve
interesse de o Fluminense em conTreino em Laranjeiras
tratar Marinho Chagas, após o lateLula vai poder trabalhar a partir ral
procurar o clube para se oferecer.
de hoje no campo das Laranjeiras. E Contudo, num contato posterior com
tem toda a semana para encontrar a o vice-presidente de futebol do São
forma de vencer o Flamengo.
Antônio Galvão. soube que o
— Há muito tempo estamos nos Paulo,
do
passe era de CrS 35 milhões.
preço
é
programando para este jogo. que
o interesse desapaImediatamente
importante para o Fluminense em receu.
todos os aspectos. Conseguimos che— Considero o episódio ultrapase
gar até aqui com bons resultados
a
sado. Agora, temos de pensar no Fiavamos trabalhar para ganhar partitão
Estou
Flu e julgo que temos time para o
Flamengo.
o
da contra
confiante na equipe que pretendo jogo. Não estamos preocupados com
reforços até porque o grupo tem promanter a formação dos últimos jose vado que e suficiente.
time
ao
volta
só
Jandir
O
gos.
estiver 100f'.. E assim mesmo, ainda
Da cota de CrS 773 mil que coube
vou pensar no caso. Terá de me pro- ao Fluminense, o clube pagará o
me
var que merece voltar. O Aldo já
prêmio de cerca de CrS 7 mil 500 a
convenceu inteiramente e esta efeti- cada jogador.
vado.

gaggB^

A partir daí, Lula pediu para que todosa
evitassem as jogadas divididas e passassemem
tocar a bola com rapidez, já pensando
o Flamengo.
poupar o time para a partida com
o Flumiassim
ainda
inicial,
ritmo
Diminuído o
mais
nense manteve a iniciativa de ataque. Em
Robertinho
pasdireita,
uma boa jogada pela
Zeze
sou para Zezé Gomes na pequena área,
tocou
passou por Vavau com habilidade e em cimapara.
da
o gol. Nicanor apareceu para salvar
No segundo tempo, foi visível a omissão doisso, a
time nos lances mais ríspidos. Com
investialgumas
arriscar
a
Portuguesa passou
da
das pois o forte bloqueio armado a frente as
conter
de
incapaz
zagâ era absolutamente
ioeadas do Fluminense, sempre pelas pontas,
Amaufinalizadas com centros na medida para o ata,
ri Numa das raras escapadas de Buga,Goulart,
cante ficou frente a frente com Pauloconseguiu
mas o chute saiu fraco e o goleiro
time se
defender. Bastou, no entanto, que o
a
torcida
a
passasse
visse ameaçado para que
Aos 34 minutos, finalmente,— Amauri foi
que entrara
lançado na esquerda por Flávio
— e tez
Lulai
de
na vaga de Zezé. por precaução
cobertura,
o centro para Gilcimar, que, por
dai o
marcou o quarto e último gol. A partir
tempo
o
esperando
mais,
time se poupou ainda
passar.
c i

ATUAÇÕES
Paulo Goulart — Atravessa grande forma. Mesmo
sem ser exigido, mostrou segurança e reflexo nas
fÍPfPS3S

Aldo —Tem atuado com tanta desenvoltura no apoio
Nei Dias.
que aparentemente ganhou a vaga de
Tadeu — Recuperou a boa forma. Nâo perdeu um.
lance sequer e ainrta orientou os companheiros, além
de ir à frente para tentar o gol.
Eraldo — Jogou na sobra e tomou conta de sua área.
Também não perdeu um lance no confronto com o
ataque adversário.
Alexandre — Ontem soltou-se mais no apoio, indo
sempre no momento exato; com isso, manteve o nível
de segurança da defesa.
Rubens Gálaxe — Responsável pela cobertura dos:
laterais e pela velocidade da ligação entre defesa e
ataque, saiu-se excepcionalmente. Seu desempenho
tem sido tão elogiado que o titular, Jandir, está com a
posição ameaçada.
Delei — Mais uma vez o destaque do time ao lado de
Zeze Gomes. Ontem, passou, driblou, cobriu, lançou,
sempre com perfeição.
Zezé Gomes — Pena que tivesse evitado o jogo
violento da zaga adversária. Com apenas dez minutos
de jogo marcara dois gols e podia ter feito mais um
Em todas as iogadas exibiu classe e categoria: E o.
Saiu resguarda;
grande nome da equipe no momento.
do para o Fla-Flu. Flávio entrou em seu lugar e teve o
mérito de iniciar a jogada do Ultimo gol.
gols do
Robertinho - Mais um jogo e os inúmeros
a
habilidade
Recuperou
seus
de
pés.
time saíram
para driblar em velocidade e aperfeiçoou os'centros
para a área. tornando-se responsável pela jogada
mais objetiva do time.
Amauri — Presença constante na área, garantiu a
vaga no time mostrando sempre muito oportunismo.
Gilcimar — No mesmo nível de Robertinho. mas tem
a vantagem de procurar o gol pelo meio, acabou
marcando um de cobertura.

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 23 de agosto de 1982
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cinema
Um dos filmes mais populares do cartaz
36
hoje
ao
volta
Ebrio,
brasileiro, O
de
agosto
de
28
em
estréia,
sua
de
anos depois
outras
1946, no cinema Vitória e em quatro
o
salas que já não existem mais: o America,
Realizado
Madureira, o Floriano e o Pirajá.
Vicente
por Gilda de Abreu, mulher dee da
peçade
Celestino, a partir da canção
teatro, O Ebrio é a pnmeira de uma serie de
pela
reaDresentações de filmes produzidos Ademar
CineSa! estúdio criado em 1930 por
serão
Gonzaga. Nas próximas semanas
leitoem
Seda,
de
apresentados Bonequinha
de
Pinguinho
e
Viana,
1935 por Oduvaldo
Abreu.
de
Gilda
1949
por
Gente, feito em

l
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DE VOLTA 0 CINEMA
DO TEMPO DO RÁDIO
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Longas filas se
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porta do Cinema
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as do cinelembram
Àvellar
Carlos
imagens que
José
ma de Hollywood pôde ser seguio que hoje da com facilidade e interesse pelo
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(Dutra fora eleito presi- mes americanos.
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Uma das razões do sucesso do
dente depois de 15 anos da dita"
dura de Getúlio Vargas, e votava- filme está aqui, no seu modo de
¦Mm
lfcM:11tf -y^m
¦
se a nova Constituição) no ins- fazer um cinema falado. Hoje, 36
tante em que O Ébrio chegou aos anos depois, quando O Ébrio che- ' ™»™ã flKar^^ ^Kfi^^^^^^^^flj ¦^^^^^^Bfl^BMBft^^mBi^^B ^^^^B
cinemas, no final de agosto de ga à tela o que primeiro chama a
1946, depois de um longo sucesso atenção do espectador é a fala. E
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fl
no rádio, como canção escrita e o texto em si mesmo, alguns vereu
CeVicente
("quando
canções
autor,
das
sos
gravada pelo
lestino, em 1936, e no teatro como morrer, em minha campa nenhuque os verpeça adaptada da música pelo ma inscrição, deixai venham
tera
pouco
Celestino.
mes pouco
próprio
Agosto de 46: A Conferência minar este ébrio triste e este trisde Paz, inaugurada em Paris pou- te coração"), algumas construco depois das experiências ameri- çôes alegóricas no diálogo ("esda escada
canas com bombas atômicas no tou no último degrau
I
"uma maravifronteias
ou
discutia
Bikini,
de
da decadência"
atol
I'
O
carne").
Alemãde
na
lhosa bonequinha
ras da Itália, enquanto
a
ma\
I
nha se preparavam as execuções texto em si mesmo e mais
dos criminosos de guerra conde- neira solene, impostada, radiofôdizer, de dizer
l.tf
nados em Nuremberg e no Japão nica, poderíamos
"uma mulher levada
Eicomo
os
falas
Abreu
julgamentos.
de
começavam
de
Gilda
Ébrio,
O
O
^K^^^^^^^^^^^^^^^Ttf^rnTnnMVipira
.\lice
Archambeau:
e
Alice
Vicente Celestino (E), Manoel Vieira
senstein filmava a segunda parte ao altar pelos braços de um hode Ivan, o Terrível. William Wy- mem não tem o direito de duvi— o
ler filmava Os Melhores Anos de dar deste homem" ou então
fildo
filmava
dramático
reservaNossa Vida. Kurosawa
grande instante
"eu disse que perdoava as etapas que nos fossem
Os Que Pisaram na Cauda do me —
— porque é bem esta forma
das
Tigre. Rosselini fazia Paisá. Vis- mas não disse que reconciliava". de ver as coisas que informa e
ÍBB
O que primeiro chama a aten- impulsiona a história de O Ebrio.
conti preparava La Terra Trema.
Bergman,
Ingrid
de
hoje em dia certamente é Mais importante, no entanto, do
A Alicia
ção
totográno Interlúdio de Alfred Hitch- isto, o diálogo, o jeito de falar, que as coisas que se afirmam
das, entre muitos outros, pelos repórteres Guedes,
cock, aceitava casar-se com um porque o público de agora, forma- através desta história é, ao que
Nathanael
BRASIL
DO
ficos do JORNAL
espião nazista, o Sebastian de do principalmente pela televisão, tudo indica, o modo de afirmar.
Carlos
Ariovaldo dos Santos, Sonja Rego, José
especo
Claude Rains, por amor a um está mais acostumado à imagem
FerDavid,
Muito
Carlos
Luiz
provavelmente
Teixeira,
Evandro
Brasil
agente da CIA, o Devlin de Gary do que a este cantarolar imposta- tador que durante todo este temFeitosa.
Isaias
e
Dorgivan
nando Pereira, Antônio
Grant, que desejava descobrir do, meio tom de ópera, que carac- po acompanha O Ébrio age assim
editor
A apresentação do livro é escrita pelo
um contrabando de urânio. O terizou o diálogo do cinema no como se fosse possível mesmo
introdução
e
sua
é
no
imagem,
a
Amorim,
Fonda,
Mas
Henry
Henrique
rádio.
de
do
Wyatt Earp
tempo
do JB Paulo
separar, digamos assim, o conHeráclio SalPaixão dos Fortes de John Ford, só prestar atenção depois do tem- teúdo da forma e se fixar só na
pelo repórter político e editorialista Bienal foram
ense
da
e
114
banho
stand
necessário
tomava
para
do
ajuste
de
se barbeava,
les Os visitantes
po
forma, num modelo de ópera poJB, Lywal
trar na sonoridade do filme, é pular, gritada em voz alta, solene,
recebidos pelo responsável pela Editora Centro
perfumava todo para ir ao baile
de
do
representantes
com sua querida Clementina Car- algo que corre bem em paralelo com umas certas marcas da encee
— Partidos e Políticos, a Sales Filho, pelos
MaPAULO
Tubo
índia
falas
e
das
meio
Brito
a
ciaoperístico
Regina
tom
com o
ter, enquanto
nação clássica, mas com uma
foi Documentação, Maria
primeira produção da Editora JB, Sào riante.
Chihuahua de Linda Darnell en- impostada, irreal, meio de teatro. reza de exposição e um aparente
de
Livro
do
Bienal
7"
na
lançado
ganava o Doe Holliday de Vitor Primeiro a fala, depois a imagem,
virtuosismo que faltam ao que
SÀO
Paulo. Acompanhado do principal orgaMature com o bandido da histó- e a história, o drama do médico habitualmente é tido como o eruno
transe
nizador da Bienal, Mario Fittipaldi, e do Secreta!
abandonado pela esposa
ria. A Gilda de Rita Hayworth,
») ÍWÓÍ.K VHAN SXi t'!«NVV'• í»> (in.".'"».
só
esbo,tStt>K(». »*RV. I Kí S <í »:¦>, 1H.W»>Vamigos
era
com
tempo
Vidor,
pasébrio,
um
SM *AM
em
rio de Cultura da Prefeitura de Sáo Paulo, o poeta
de
Charles
de
formado
Gilda
Lembrança
'A
Hí-M.Vííítf
)í..Hí ÍA
Mario Chamie. o Secretário de Atividades
feteada pelo Johnny Farrel de nas tavernas, até o dia em que sado, imagem que corre ainda
Culturais do Ministério de Educação e Cultura.
Glenn Ford que, por fidelidade descobre a porta aberta da igreja. hoje, tempo de televisão, em telas
da
Zé
Mundson
do
depois,
as
porque
Belly
vem
o
Marcus Vinícius Villaça — representante do MinisA história
ao seu patrão,
improvisadas como
—
tro Rubem Ludwig na inauguração da Bienal
de George Macready, recusava a ingênua e esquemática importa Luz, personagem que Jofre Soalevou Partidos e Políticos para Brasília.
aproximação amorosa da mu- pouco (reafirma só alguns lugares res vive no Bye Bye Brasil de
e preconceitos). E prova- Carlos Diegues. O Ébrio, um dos
Produzido pelo Centro de Documentação do
comuns
No momento em que tudo ter- velmente importava pouco já na grandes filmes populares do cineDO BRASIL, o livro contém 230 fotograJORNAL
mina para o Dr. Gilberto Silva de época em que O Ébrio foi reali- ma brasileiro, surgiu bem no esfias de personagens da cena política brasileira, de
da
criação
da
Vicente Celestino, médico rico e zado.
euforia
a
entre
Luis Carlos Prestes a Luis Inácio Lula da Silva, de
paço
famoso que se transforma num
É possível que o longo tempo Cinédia no Rio, em 30, e a euforia
Juscelino Kubitschek a Jânio da Silva Quadros,
bêbado apedrejado pelas ruas, de ditadura forte mas de aparèn- ainda maior em torno da criação
de Jarbas Passarinho a Tancredo Neves.
sem lar e sem parentes, para es- cia cordial de Getúlio Vargas te- da Vera Cruz em Sáo Paulo, em
e nha acostumado as pessoas a ver
Textos e fotos
quecer a ingrata que ele amava
50, duas tentativas de adotar o
assim como se todas as modelo de produção industrial
vida
que o abandonou, no momento
a
em que Gilda de Abreu filma O pessoas estivessem determina- norte-americano e de fazer um
Cada Partido político mereceu um capítulo
Ébrio, uma nova oportunidade se das por alguma forma de super- cinema de consumo popular.
uma média de 20 fotos para cada. Sobre o
com
abria para o filme brasileiro com pai ou de destino. Como se as Agora, que começa um outro moPDS o PMDB, o PTB, o PDT, o PT, os fantasmas
a ampliação da reserva de merca- decisões fossem tomadas por ai- mento de abertura, que se luta de
do PCB, UDN e PSD e o extinto PP, escreveram as
do de um para três filmes por ano guma força superior e inatingível. novo pela criação de um modelo
apresentações os redatores Carlos Castello Bran(portaria do Departamento Na- Como se a cada um de nós cou- industrial, sua reexibição pode
co, Villas-Bòas Correia. Rogério Coelho Neto, Wilcional de Informações em 18 de besse apenas viver passivamente servir como um bom ponto de
son Figueiredo, José Nèumanne Pinto, Acilio Lara
o exame da questão,
dezembro de 1945).
para
partida
Resende e Francisco Vargas. As fotos sáo assinaentão,
coincidente
Para o espectador de
pela
especialmente
mais ainda do que para o especapresentação em paralelo do eitador de hoje, cinema de verdade
nema de Glauber Rocha.
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«PARTIDOS E POLÍTICOS"

POLÍTICA BRASILEIRA
É O TEMA DO
PRIMEIRO
LANÇAMENTO
DA EDITORA JB

PIllllSiPOUTBS

era o filme feito em Hollywood, e
os nove ou 10 filmes produzidos
O Ébrio Direção e roteiro de Gilda de
Abreu, baseado na canção e na peça de
anualmente entre nós. feitos quaVicente Celestino Fotografia e montase todos no Rio de Janeiro, tentaCenários
de
métodos
proos"
vam traduzir
gem de Atrodisio P de Castro
de Lazlo Meitner Sonograda de Lm?
dução e de narração do cinema ry^BflBBflW6aM>*> T^*' \
Braga e Alberto Vianna Maquilagem de
americano trabalhando em estúPaulo Canas e Reginaldo Calmon F-iguriAdedios: na Cinédia. criada por
nos de Lila e Ana Laura Musicas de
mar Gonzaga em 1930, na Brasil
Celestino com orquestração e
Vicente
depois
Vita Filmes, criada pouco
'
"*
de Júlio Cnstóbal Intérpretes
regência
í
'X^B
mmAtlàntifl-jwÍB
W\\,
por Carmem Santos, e na cinema
Celestino (Dr Gilberto Silva)
V'C°nte
Rodolfo
da. criada em 43. Além do
Archambeau (Maneia)
Alice
americano o que existia como
José) Vetor Drummond
Arena
(Primo
modelo de representação era o
(Padre) Manoel Vieira (o ebno amigo)
rádio.
Walter d'Avila (Rego) Julia Dias (Lola)
Gilda de Abreu, que começara
Arlette Lester (Mancota) José Mafra
no cinema como atriz numa pro(Leão) Isabel de Barros (Prmcesmha)
Antõma Marzulo (Lmdoca) Manoel Rodução da Cinédia. o Bonequinha
cha (dono do botequim) Jacy de Oliveira
de Seda feito em 35 por Oduvaldo
Ébrio.
(Mana das Neves) Manlu Dantas (Saioque
O
com
Viana, pegou
me) Jaime Moreira Filho (Locutor do
comViggnte
ela mesma_adapt.ou
—p;CCJidiiid'de calourooK-WaUet-MicellL,
Celestino, o público formado pelo
Vicente Celestino escre
(locutor) e mais. Cecy Medma. Dalva
rádio e familiarizado com o cine- em 1936,
ao cinema Costa. Flora Mattos. Wahua Brás! Lour
levada
vou
uma
muito
peça.
ma americano. A história
GiWa ile Abreu, des Mazareth. Amadeu Celestino Oswal
falada, comentada aqui e ali por por Mia nuiüier,ele mesmo o Dr do Loureiro Noemia Fred e outros Pro
canções ta canção titulo e mais e interpretou
duçào de Ademar Gonzaga Cmedia
Porta Aberta, feita especialmen- Gilberto Silva
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A RENASCENÇA
Uma tradição em móveis de estilo

Venha conhecer
nesta mansão, a maior
variedade em móveis
personalizados do
mais fino
acabamento.

^jV^^^^^^&i^^S^^^^doCarete,
L|>|'^>-.

V^Q^

Esquina

194-196

cCorrca Dutra

l*™™™™^^!^™^

/f

r-^

1
7

'

.TmRTJM, DO BRASIL
,2

CADERNO B

a

segunda-feira, 83/8/82

o

BI—IIIIII

'

~~

José Carlos Oliveira

0 CEMITÉRIO MORTO

A primeira foi publicada ontem
— Outra vinheta tirada de uma narrativa longa em elaboração.
da viagem e entram

o

foram cavadas as primeiras covas no terreno
amparado pelo rochedo. Mais tarde — a morte já
agregada aos aldeóes, como se fosse uma prima
indesejável mas impossível de afugentar — foi
preciso demarcar o território dos defuntos, já
definidos b do mar e o dos vivos;
Foram abertas as covas e nelas enterrados os
mortos sem chapéu e sapato. Foram fincadas as
cruzes toscas _ dois paus de árvore, tortos,
cruzando-se no desenho milenar, amarrados pelo
nó folgado do cipó. De uma distante prefeitura, o
dós muros
povo obteve em seguida a construção fisionomia
na
sua
baixos. O cemitério apareceu
retangular, humilde e solene.
F"oi quando morreu um poeta que, em versos,
desejou ser enterrado alL Seu túmulo solitário,
no fundo do campo de cruzes, junto ao muro que
se arrima no rochedo, pode ser reconhecido à
distância pelo único monumento fincado naquele chão: uma esteia de granito com seu nome e os

mar escavou a terra, socou-a, formou
um muro semicircular, estabeleceu os
seus domínios. Depois, suas águas afãstaram-se, deixando um areai largo que
ocuparam. Nos dias de ressaca, as
homens
os
ondas arrebentam no paredão e retrocedem.
Estabelecidos assim os limites da terra e do mai,
povoado de
quando isto aqui era apenas um numa
extreviram
homens
os
caiçaras e garças,
terreno
o
escorando
rochedo
o
da
midade
praia
na
largo, de chão firme, ligeiramente inclinado
amanhecia
Mesmo
quando
casario.
direçáo do
especialmente raivoso, o mar não conseguia ultrapassar a grande pedra. Podemos supor que
nesses dias ocorreram as primeiras mortes no
de
ineio dessa população que só a conheciamais
homem
O
outras terras e outras gentes.
velho ou a criança mais nova da aldeia, ou
ambos, sucumbiram — ele ao peso esmagador
dos anos, e ela ao avanço imerecido dessas
E
doenças que só se engendram em nascituros.

versos finais de um soneto estruturado em epitáfio.
O lugar ficou conhecido longe daqui, por
Cemitério do Poeta. O progresso veio dispersando os caiçaras e a Prefeitura inaugurou o cemitério legal da comarca a quase 50 quilômetros de
foi
distância, pela estrada nova. Ninguém mais
cemitério,
portanto,
O
ali.
próprio
enterrado
estava morto. A aldeia que até então nào tinha
nome, ela mesma, espalhou na região que se
chamava Cemitério Morto. Mas nos documentos
oficiais, por iniciativa náo se sabe de quem,
prevaleceu a Praia do Poeta.
Da estrada velha sobraram uns 800 metros
de macadame sobre areia, única entrada e única
salda da aldeia. Vai em linha reta até esbarrar na
estrada nova, que passa por ali numa suave
curva de asfalto. É um belo caminho entre casuarinas, mas só os pioneiros, ocupando não mais
que 20 chalés, interrompem a viagem naquele

na locaüdaponto desolado
na
qual se observa
de assinalada por uma flecha
o seu objetivo,
manteve
o seguinte- a Prefeitura
está sujeito a
não
mas
discutido
ser
que pode
mediante uma isca
mudanças, de atrair turistas
'"Praia
do Poeta" anunromântica, qual seja essa
Mas o povo
nova.
estrada
da
ciada na bifurcação
sao, como
que
pioneiros
ajudado
pelos
teimoso,
conseguiu
esclarecidas,
e
se diz, pessoas viajadas
viajantes
aos
que,
lembrar
a
o espaço destinado
-'do Poeta", a aldeia já se havia
antes de ser
de
nomeado e não pretendia esquecer o símbolo
a
a
de
parte,
acordo
parte
Havendo
suas origens.
flecha branca com letras pretas diz:
Praia do Poeta
antigo Cemitério Morto
3o Distrito da Comarca
'
Atualmente, o cemitério morto, com suas
duas ou trés gerações de defuntos, está também
ameaçado de sumir da face da terra.
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ÍVLAÍRA

CANTORA
aumento
nos diversos veículos de comu- oferta, negocia um empresa,
da
própria
dentro
nicação e ainda fazer o levantaMaria Helena de Almeida
ela.
¦"
mento de informações, tipo pes- conta
— O currículo de um publiciRodrigues de quisa de campo, para assesso-e
mídia
tário — diz Maíra — é tanto
Almeida, 26 anos, rar o departamento detarefas
melhor
eram
quanto maior for o nújá
criação,
de
o
começou na arquiagências em que ele
de
, . mero
MAÍRA
tetura (chegou a fa- aprendidas.
Em geral, no
foi
empresa
—
trabalhado.
da
tiver
resposta
A
— e aí há mercado de publicidade o fun_er até o terceiro período). De—
Maíra
diz
positiva
pois veio a Faculdade de Comuuma vitória pessoal minha. Há cionário passa de uma empresa
hicação que ainda cursa, na quem trabalhe
há um ano, oito para outra com muita faciliUniversidade Federal do Rio de horas por dia, em regime de dade.
Janeiro. A opção dentro da fa- estágio não remunerado. O con- , Mas é nesta área, onde esta,
culdade (entre jornalismo, pu- trato foi feito em caráter experi- que Maíra pretende continuar.
blicidade e relações públicas) mental
três meses (a partir Por enquanto, seu tempo está
fez pelo jornalismo. O emprego de Io depormaio), ao término do todo tomado. A parte da maconseguiu numa agência de pueu estaria automática- nhã ela passa na faculdade, a
blicidade. Mas o que queria qual
tarde é gasta no emprego, e a
contratada.
mente
mesmo, diz ela após certa relua mãe e um noite, quase todas, fica por concom
mora
Maíra
tância, era ser cantora.
irmão num apartamento no ta da política. É aí que ela enVocê tem boa voz?
Humaitá. O salário que recebe xerga a solução para os probleTenho, afirma convicta.
simbólico") é consu- mas de mercado de trabalho.
Hoje trabalha na SGB Publi- ("apenas
— Sou militante do PT—diz
condução, almoço e
em
mido
cidade e Promoções, contrata- cinema no final da semana. A com orgulho. Faço campanha
da por CrS 20 mil mensais, o mãe sustenta a familia — é ad- pelo Partido.
que já lhe parece um privilégio,
Maíra trabalha com afinco
de imóveis. O irconsiderando que ainda estu- ministradôra
eleição de sua candidata,
Universidade
na
pela
estuda
da. cursa no momento o quinto máo
Vasconcelos, e se sené
não
Albertina
ensino
o
em
Rural,
que
período, e o mercado de traba-é pago, e ela também cursa uma te particularmente compromecomunicação
lho na área da "No
tida com as lutas pela igualdacaso das Faculdade Federal, de graça.
muito difícil.
de de direitos entre o homem e
náo
—
isto,
fosse
não
poSe
agências de publicidade já há
a mulher.
este
com
deria me contentar
:mesmo uma saturação."
Acha que o seu horário de
salário para permanecer dentro
das três às sete___é_
trabalho,
busTeria
que
da publicidade.
Promoção
—
dentro
umã"éxceçaõ
também
recar alguma coisa mais bem
empresas de pudas
rotina
da
cheela
conta
munérada.
que
r~k agencia,
blicidade. Teme que não consi•gou em dezembro de 81, através
ga mantê-lo por muito tempo.
¦de um amigo. Ofereceram-lhe
Escolha
"um
("Já me propuseram uma transestágio nào remunerado,
ferència para o curso noturno,
sua
todas,
profissão
Como
trés horas por dia.
^'trabalhando
tem peculiaridades. Há um sa- mas como na UFRJ náo havia,
:Aceitou.
— Após quatro meses, colo- lário de CrS 1 milhão por mès, continuei no mesmo horário").
Para ela a tendência será
mas não existem aumentos graquei para a agência que ououeles
emas oito horas. Acha
da
exigirem
dentro
própria
dativos
eu
salário
me pagavam um
ofermesmo
é
uma
existe
ja existe certa insaO
que
que
ia embora. Em termos de presa.
o seu meio expeo
com
tisfação
cubra
agência
de
outra
que
estava
ta
não
aprendizagem, já
acontecer nào
isto
Se
diente.
Neste
funcionário.
do
salário
adquirindo mais nada.
duvidas:
tem
alternativas:
duas
Cuidar do arquivo de revis- caso ele tem
— Aceito, é claro, e o curso
para outra
tas. fazer o levantamento do ou aceita, ou.e passa
nesta
como puder.
levo
base
com
agência,
-custo da inserção dos anúncios
_-
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SEGUNDAS INSTRUMENTAIS

EMPREGO
O MEU PRIMEIRO
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HOJE, O
BANDOLIM
DE JOEL E
A CAMERATA
CARIOCA
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a apresentação de hoje no Teatro VillaLobos, às 21h30min, dando continuidade à
série Segundas Instrumentais, uma promoPARA
ção da Riotur e do JORNAL DO BRASIL,
com o apoio da Funarj, estarão em ação o bandolinista
- Joel Nascimento -e o conjunto CamerataCarioca.
A idéia da formação do conjunto nasceu quando
Radamés GnaJoel Nascimento solicitou ao maestro
originaltalli aue transcrevesse sua suíte Retratos,
de
mente para bandolim e cordas, para uma formação
após Joel
choro Os resultados foram tão auspiciosos,
reunir alguns músicos novos que se identificaram
em
imediatamente com a música, que decidirame atuar
ja cognocaráter permanente. Não demorou muito,
minados Camerata,Carioca, gravaram o discoLPTributo
instrua Jacob do Bandolim, considerado o melhor
de
mental de 1980 pela Associação de Produtores
execuDisco. O conjunto ampliou suas áreas musicais,
em várias
tando de Vivaldi a Pixlnguinha, atuando com
grande
cidades brasileiras e na televisão, sempre de mais
dois
sucesso, aguardando para breve a edição
"se
Bach ou Beediscos. Segundo Radamés Gnatalli,
thoven conhecessem a Camerata Carioca teriam escrtto música de câmera para o grupo".
Além de Joel Nascimento (bandolim), os integran(Io
tes da Camerata Carioca sào Joaquim Santos Braviolão), Maurício Carrilho (2° violão), Luiz Otávio
Cazes (cavaquinho) e
ga (violão de 7 cordas), Henrique
Beto Cazes (percussão). Do repertório constam peças
de compositores ilustres como Villa-Lobos, Pixinguinha Garoto, Tom Jobim, Radamés Gnatalli. Wagner
Tiso, Astor Piazzolla, Anacleto de Medeiros e Henrique
Alves de Mesquita, além de Luiz Otávio Braga, reaflrmando que sua música possui várias facetas, o que
contribuiu em muito para ser eleito o melhor conjunto
instrumental do ano pela revista Playboy. (José Domingos Raffaelli)
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joel faz com a Camerata Carioca o
espetáculo de hoje no Teatro Vill a-Lobos

Livro
A VEZ DA MULHER NO ROMANCE DO EXÍLIO
não sendo privilégio masculino,
a chamada literatura brasileira do exílio
tem sido escrita principalmente por hoEMBORA
mens. E a eles tem cabido, aí sim, com
exclusividade, a doce parcela do sucesso. Agora
está indo para as livrarias um romance autobiográfico que promete mudar pelo menos um pouco esse
Fispanorama. Trata-se de Travessia, de Carmen luta
cher, gaúcha, que nos anos 60 envolveu-se na
clandestina da esquerda, foi presa em 1972, viveu no
Chile os últimos momentos do Governo Allende e
dali se transferiu para a Suécia, onde permaneceu
até a anistia. Lisa, a personagem central, passa por
sérios conflitos culturais e ideológicos, além de
experimentar decepções causadas por amores frustrados ou insatisfatórios (Record; 221 págs., CrS 1
mil 350).

Mais romance e contos
I Fiel às suas origens, Urda A. Kluger dá prossecom Verde
guimento à obra romanesca iniciadaItajaí),
do
Vale
publido
alemã
(colonização
Vale
cando agora As Brumas Dançam Sobre o Espelho
do Rio. Desta vez, a partir de um fato real, ela narra
a fuga dos colonos do litoral catarinense, para uma
distante região do interior, a fim de escapar à
convocação para lutar na Guerra do Paraguai (Lunardelli, 141 págs.). •• Pela mesma editora, sai o
volume de contos Sete Agonias, primeira experiència ficcional de Marcos Konder Reis, poeta catari-

EM ÜESÜM)
um estudo sobre o Auto da Catingueira: Uma
COM
História em Cinco Cantos. Ernani Maurilio da
Rocha Figueiredo, de Niterói, ganhou o Prêmio Sílvio
Romero. que o Instituto Nacional de Folclore oferece
anualmente à melhor monografia sobre folclore brasileiro. * * Atendendo às criticas dos cordelistas. a
Fename modificará na próxima edição (a 12») do seu
Dicionário Escolar da Língua Portuguesa o verbete
•literatura", no qual as obras de cordel são referidas
"pouco ou nenhum valor literário". * " O
como de
centro Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho prorroao
gou ate 30 deste mès o prazo para as inscrições e
Prêmio Sao Paulo 1982. destinado a obras publicadas
inéditas de literatura infantil (Caixa postal 596, Sao

nense nacionalmente conhecido, com 20 livros publicados (73 págs.). •• A Hora do Stress e o titulo
do segundo romance do baiano Joào Fernandes
(estreou com Perdidos Para o Mundo), no qual ele
narra o estilhaçamento de um homem sensível no
ambiente agressivo da grande cidade (BrasilCultura, 79 págs.).

E aqui, ficção estrangeira
Christina Crawford, autora de Mamãezinha^
Querida, livro no qual arrasou a imagem de suav
mãe adotiva, a atriz Joan Crawford, tomou gostou
pela escrita e sai agora com um romance: Viúva^
Negra. O título alude ao caráter da principal perso-^'.
nagem, uma mulher venenosa, voraz e cruel como a-'
temida aranha viúva-negra (Record; 260 págs., Cr%;
1 mil 250). ••Em pleno século XVII, na Inglaterra^;:
um grupo de atores ambulantes é vítima da violèn;£
cia de um assassino ao abrigar-se no estábulo de urnj;;
rico proprietário rural. Um tecelào do lugar resolve^
descobrir o criminoso e promover a justiça. A&;
história está contada em O Pequeno Jogral Morreu,£
de Leonard Tourney, um estudioso da era elisabeta-;
na (Melhoramentos; 160 págs., CrS 1 mil). •• Da;
mesma editora. Os Diamantes Mortais, de Berent.I
Sandberg (pseudônimo de uma dupla de autores
americanos), sobre a missão suicida de um veterana:
do Vietnã, que volta muitos anos depois da guerra
ao Camboja para recuperar um tesouro perdido (20(T
págs., Cr$ 1 mil 400).

Paulo). * " A gaúcha Lya Luft está terminando a
tradução de Três Mulheres, novelas do austríaco Robert Musil, autor de O Homem sem Qualidades. O livro
- - Doente, o escritor portusairá pela Nova Fronteira.
guès Fernando Namora cancelou sua viagem ao Brasil,
onde faria o lançamento mundial de seu novo romance,
Rio Triste. * " O Jornal de Letras, de Lisboa, dedica
seu número 39 (segunda quinzena de agosto) à cultura
brasileira hoje. Os colaboradores são portugueses e
brasileiros e. entre os nomes focalizados, estào os de
Gilberto Freyre. Jorge Amado, Darcy Ribeiro, Raul
Pompéia. Mário de Andrade. Clarice Lispector, Burle
Marx. Di Cavalcanti e Osear Niemeyer.

aagi.naa-ie.ra, 83/8/8C
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HENRY
FUNDA
NÃO DEIXA
TOSTÃO
A PETER
E JANE

Fim de conversa

Los Angeles — Aberto o
testamento do ator norteamericano Henry Fonda,
morto no último dia 12,
com a idade de 77 anos,
descobriu-se tjue não deixou um único tostão a seus
ricos filhos, os atores Jane
e Peter.
O total da fortuna de
Fonda foi avaliado por um
da herança
administrador
em "mais de 20 milhões de
dólares" (mais de Cr$ 4 bilhões), mas, segundo o testamento redigido pelo ator
em janeiro de 1981 e registrado recentemente num
tribunal de Los Angeles,
está prevista uma soma de
200 mil dólares (mais de
Cr$ 40 milhões) para Amy
Fonda Fishman, adotada
por ele e sua terceira mulher, Susan Blanchard.
OMISSÃO
O resto da herança, seus
bens pessoais e objetos de
arte, coube à sua viúva,
Shirlee, ex-aeromoça, com
a qual ele se casou em
1965. Jane e Peter Fonda,
filhos do ator e de sua segunda mulher, Francês
Brokan, não aparecem no
testamento;
esta
Fonda explicou "tanomissão, dizendo que
to Jane como Peter e suas
respectivas famílias estão
financeiramente ao abrigo
de toda dificuldade. Em
minha opinião, eles sào flnanceiramente independentes e minha decisão
nào altera, em absoluto, o
grande afeto que me inspiram".

Vítima freqüente da conversa de
chatos e nouveaux riches deslumbrados nos salões do Rio, o Sr Baby
Monteiro de Carvalho decidiu fuiminar há dias um deles, que insistia
em enumerar suas riquezas, especialmente referindo-se volta e meia
a seus dois automóveis Mercedes
Benz último tipo.
A certa altura, o cidadão nao
resistiu e perguntou:
E o senhor, que carro tem?
Baby procurou não snobar.
Tenho Volkswagen.
E o outro, surpreso:
Volkswagen? Mas mais de um.
suponho?
A resposta veio rápida:
Mês passado tinha 20 mil no
pátio. Agora, não sei bem ao certo.
Mas devem andar em torno dos 10,
15 mil. Por ai.
¦ ¦ ¦

Perspectivas
e tendências
O Rio será sede dias 30 de setembro e Io de outubro do Mercado
Financeiro Internacional, um encontro mundial de economistas que
mais impromete reunir alguns dos
setor
do
nomes
portantes
O evento, promovido pelo Banco
Central e patrocinado pelo Banco
as
do Brasil e o Banerj, vai analisarmerdo
tendências
e
perspectivas
e
cado financeiro internacional
Brasil.
no
seus reflexos
Entre os que comporão a mesa
dirediretora dos trabalhos estão o Volktor-geral do Dresdner Bank,
da
mar Burghahen, o presidente e o
Arthur,
Víilliam
Merryl-LyncK
Secretário de Planejamento do Japão, Msaru Yochitomi.
¦ ¦ ¦
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Rubens

Amplo
küdieriefte.

Sítioem
Comdheiro
Lafayettc
Para vender, comprar ou alugar
qualquer imóvel, é só talar com
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Sem pouso

• Segundo confidências feitas por Régine
Choukroun a amigos
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Jàdocumentário
Quem assistiu ao
tel igualmente de cinarranjador Francis Hime, Pau Brasil, a
nio a 24 Quadros pôde chegar a uma
uma
trará
vem,
mès
co estrelas em Copaque
lançado
ser
da
curiosa constatação: até a época
cabana recebeu um
homenagem ao jogador Falcão.
renúncia, o então Presidente da Repúinstru_____
______i^__l
______^
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música
uma
de
não. A boite que lá
Trata-se
sotaque.
sem
falava
blica
praticamente
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M-NsB
_^k ^______________H
em
nome,
que
seu
o
carregado
com
funciona nâo tem piaconcluir
mental, batizada
O que leva a
que
Marcondes
nos de mudar-se tão
sotaque que o ex-Presidente exibe é
o autor pretendeu retratar a leveza e a
Fernando
Paulo
Regina e
craque
do
movimentos
artificial.
cedo nem o hotel paredos
harmonia
Ferraz em noite de black-tie
Ou então, no caso de ser natural,
ce interessado em
campo.
em
trata-se do primeiro caso conhecido de
abrigar sob o mesmo
Quem já ouviu a homenagem em
regressão de sotaque.
audições prives garante tratar-se de
' teto dois night-clubs
concorrentes.
¦ ¦ ¦
uma pequena obra-prima.
• Do editor Alfredo Ma¦ ¦ ¦
mesa
em
Llosa,
Vargas
¦ ¦ ¦
O
escritor
chado, a propósito do fasde
de muitos amigos no almoço
cinio, magnetismo e talento de Sammy Davis Jr:
A Volkswagen não confirma nem
sábado do Antonino, confessou endesmente, mas a imprensa especializaem
entra
Quando
ele
Algumas agências de turismo da
tre uma garfada e óütfa ãè sua
mais
o ca• A decisão do Secrefeio
mais
é
da está dando forma cada vez
que
cena
últimos
muinos
cidade incorporaram
que, apesar de gostar
é
sai
feijoada
consistente aos boatos de que a fabrica
mas
tário Arnaldo Niskier
quando
mercapeta,
no
dias uma prática comum
tem projetos de interromper a produção
to do Brasil, gosta mesmo é do Rio
o Alain
bonito
mais
que
de proibir a entrada de
então
até
mas
84.
de
do automobilístico,
do modelo Passat a partir
Janeiro.
Delon.
de
retardatários no Munifogo
de
Isso porque todo o poder
inéditas no setor.
no
¦
ade¦
cipal depois de inicia¦
conseconcentrando-se
verdade:
já
de
ágio
estaria
para
cobrando
VW
Estáo
E deve gostar
da
dos os espetáculos, só
aéreas
Gol.
Voyage e no
guir reservas em passagem
riu ao cooper de Ipanema, intercaComo podar a carreira de carros
permitindo seu ingresmoda
Argentina.
as gírias da
para a
uma
suas
em
frases
Ia
so no intervalo, está
vão
não
bem-sucedidos não chega a serfabrica,
Sinal de que as coisas
• Uma clínica de estética
amem
6.1
seriamente
dando aparentemente
novidade no comportamento da
e está pensando
indo assim tâo mal.
resolveu ontem apregoar
haja fogo.
1{
resultados.
livro.
excelentes
pode ser que onde hà fumaça
seu
aqui
uma
próximo
bientar
suas qualidades de
esde
recita
•
na
Se
ser
Só lastima que o convite para
fonna sui generis: cobriu
tréia da temporada de
durante um ano
de cartazes uma kombi e a
visiting
professor
Coppelia 150 espeetafez desfilar do Posto 6 ao
Brasil tenha sido feito por uma
no
dores foram obrigados
lenta,
marcha
Leme, em
Brasília.
de
a aguardar no foyer o
universidade
sobre o calçadão da AveniJORNAL DO BRASIL
final do primeiro ato
da Atlântica.
para tomarem seus luO motorista não consegares, no espetáculo
guiu fazer nenhuma vítima
de quinta-feira os reentre ciclistas, corredores,
tardatários eram apeA passagem de Sammy Davis Jr
pedestres, velhos, crianças
nas 60 e no de sábado
Clube 21, na noite de sexta-feira,
e babás, que se desviaram
não mais de 10.
pelo
a""tempo,-mas certamente.
.-não se limitou à canja de quatro musi- —m É
preciso agora-qua.
os
conseguiu a unanimidade
cas cantadas sob aplausos de todos
não se relaxe o
de indignação contra a tal
presentes.
cumprimento da declinica.
terminação e, se possío
com
piaO showman encantou-se
• Em termos de impunidavel, que se a estenda
convidanista Osmar Milito a ponto de compaaos demais teatros da
de, nota 10. Em termos de
sua
em
seguir
e
tudo
lo a largar
marketing:, um redondo e
Funarj.
Unidos.
nnia para os Estados
gordo zero.
O pianista Jacques Klein, internado na Clinica
Bambina, encontra-se em plena recuperação e deverá estar em casa já na próxima semana.
o fim
Está no Rio de férias a pianista brasileira parA Sra Consuelo Pereira de Almeida passou
do mem Graf, professora da Academia de Musicu «e
uma
era
Brasília:
em
de semana
^convidadas
do Couto
almoço de aniversário do General Golbery
O jantar de adesões pela candidatura do Sr
de
nofinal
Schnaider à presidência do Clube de
Matheus
Ceará
Rio
o
pelo
Danusa Leão trocou
locai.
levou 1 mil 200 pessoas à mesa numa
TV
a
Engenharia
comercial
para
-Pmana Foi cravar um
uma
da Tijuca.
de,
frente
churrascaria
à
Gastei,
do
SX janta" desabado
Galvêas.
Sueli e Ricardo Stambowsky receberam no fim de
mesa de amigos, o Ministro e SradeErnane
Souza e quem semana para um movimentado jantar.
O professor Wladimir Alves
As
Será nos salóes do Rio Palace, no próximo dia 28,
fará a palestra inaugural do ciclo a partir
Cidades
de
Inelesas que a Cultura Inglesa promove de Copaca- a noite de queijos e vinhos que a Obra do Berço
da
depois de1 amanhã em seu auditório
promove para arrecadar fundos para os cofres
instituição.
festejado
foi
•^aniversário do Sr Roberto Medina
Mesa de dois no Varanda: o colecionador Drault
com um
sábado em sua casa de Nova Ipanema
Ernany e o marchand Evandro Carneiro.
surprise-party.
Fred Suter

Questão de sotaque
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FALCÃO EM
MÚSICA
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Novo carioca

TALENTO

Fumaça e fogo
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Educação
à-força

Vacas gordas

Impunidade
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com carpete.

Monteiro

QUER LEVAR

apresentam

RODA-VIVA

Joel Nascimento e a Camerata Carioca
HOJE
TEATRO VILLA-LOBOS
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CORTINA
BLACK-OUT
ou de enrolar, (eita para quem

m.
2

Progueadas
I gosta sempre de dormir mais um pouquinho.

COM. -E IND. LTDA.
OSTROWER
"* '
sobre.-,» 308
í Ríívísc d?Pirálâ, 580
- Loia u
Rua Marauès de Abrantes. 178
Tels.: 551-6598 e 551-8248

dia 31 de agosto

(

YVES
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"Hoje no Jornal do Brasil,"
Ouça
18:30 da manhã, ^ü
KHz
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MARACANÃZINHO

21 horas

Preços Populares
Estudantes
CrS 600,00

WM

EM BENEFÍCIO

"OÁSIS"

Ingressos à venda:
Bilheterias Maracanãzinho
Teatro Municipal
GUANATUR turismo
R. Dias da Rocha, 16
Hotel Excelsior Copacabana

|/U|_MKí£Jà

com carpete.
Amplo Idtcnenette.
Sítioem
;Conselheiro
Lafayette.
Para vender, comprar ou alugar qualquer
imóvel, éso falar com 284-3737:
o telefone dos
Cl.ASSIFITADOS ^
f
Classificados
Brasil.
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Jornal
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COTAÇÕES: *****

JOES___________l_k

DIVIRTA-SE

segunda-feira, 83/8/82
EXCELENTE ****

MUITO BOM ***

BOM **

REGULAR * RUIM
(BraA CAFETINA DE MENINAS VIRGENS
Tom Vieira,
"Célia Alves. Com
sileiro) fie Aaenor
Santos e llze Marques.
Edna leoni.
105 Bruni-Méler (Av. Amaro Cavalcanti
16h, 17h40min.
14h20min,
591-2746):
19h20min, 21h. (18 anos). Até quarta.

ESTRÉIAS
de
ESTRANHOS VIZINHOS (Neighbors).
-John
G. Avildsen. Com John Belushi pan
Avkroyd, Cathy Moriarty. Kathrvn Walker.
: hors Gavon e Tino Insana. Art-Copacabana
- 235-4895) Rio Sul
\m. Copacabana. 759
:(R Marquês de São Vicente. 52 —.274Art-Ti|uca
14532): 14h, 16h. 18h. 20h, 22h.
— 288-6898)-.
(Rua Conde de Bonfim. 406
¦ 15h. 17. 19h, 21 h (16 anos).
!
Um pacsto e estável casal de classe
'média norte-americana tem sua vide
'.transtornada
de uma hora para outra,
vizinhos.
;após a chegada de seus novos
'Produção americana.
•RETRATO FALADO DE UMA MULHER
:SEM PUDOR (brasileiro), de Jair Correia e
'.Hélio
Porto. Com Monique Lafond, Paulo
•César Pereio. Jonas Bloch. John Herbert,
ÍSerafim Gonzales. Zélia Toledo. Nicole Puzzi
Pas!e Fúlvio Stefanini. Palacio-1 (Rua do
•seio 38 — 240-6541), Rian (Av. Atlântica.
.2 964 — 236-6114), Studio-Palssandu (Rua
-265-4653) ÓperaSenador Vergueiro. 35
- 246-7705).
_ (Praia de Botafogo, 340
19M0min.
I7h50min.
16h.
!,4h.0min.
•21h30min. Barra-1 (Av. das Américas. 4.666
>—- 327-7590)- de 2a a 6". às 16h. 17h50min.
a partir
:i9h40min, 2Íh30min; sáb. e dom.,
•das 14h40min. Comodoro (Rua Haddock
iLobo. 145 - 264-2025)-. 18h. 17h50min.
Silva
;i9h40min. 21h30min. Art-Méier (Rua
:Rabelo 20 — 249-4544): 14h, 15h50min,
:i7h40min. 19h30min. 21h20min (18 anos).
MarA reconstituição da vida de Paula
seus
ieondes através dos depoimentos de
sonora de
isete amantes. O filme tem trilha
•Eaberto Gismonti a partir da canção He'.trato
em Branco • Preto de Chico Buarque

Pornochanchada.
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CINE DRIVE-IN
Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: **** £ votos)
USA), de
ATLANTIC CITY (Atlantic City
Susan
Louis Malle. Com Burt Lançaster
MoUreTH»
Sarandon, Michel Piccoli Hollis
Bento
Kate Reid. Ilha Autoclne (Praia de Sao
_ Ilha de Governador - 393-3211): de 2" e
e dom., as
_ às 20h30min e 22h30min; sáb.
anos).
18h30min. 20h30min. 22h30mm. (16
Até amanhã.
no
Lou. um homem de 60 anos que
aipassado serviu de guarda-costas para
uma pacata
gumas personalidades, tem
vida subitamente alterada ao transformarcocaise em intermediário num tráfico de
¦
na. Produção francesa^
Cotação do JB: ***

Cotação do leitor: **•*• (90 votos)

"^ ^-i^_.'.-

^-

.''¦¦:-;:V:'-.j-vjyÍJ^

____________í^

',e Tom Jobim

•A NOITE DOS BACANAIS (brasileiro), de
'»Fauzi
Mansur. Com Ênio Gonçalves. Zaira
: Bueno. Darby Daniel Adriadne de Lima. Meto
(Av
.Porto, Ivanir Rodrigues e outros. Roxy
.Copacabana. 945 - 236-6245). Lido-1 (Praia
Conde de
Ido Flamengo, 72). Tijuca (Rua
•Bonfim 422 — 268-0790). Madureira-2
—
390-2338),
l(Rua Daqmar da Fonseca. 54
•Ramos (Rua Uranos. 1.009 - 230-1094)19h40min,
:-14h10min,
16h. 17h50min.
- - 5"21h30m'n.' Õdenn (Praça Mahatma Ghandl,-;
¦2 — 220-3835): 12h20min, 14h10min, 16n,
,7h50min, 19h40min, 21h30min; sab. e
das
dom, a partir das 14h10min. Barra-3 (Av
16h,
•Américas.
327-7590)
4.666 sáb. e
,7h50min, 19h40mm, 21h30min;
anos)
[dom.; a partir das 14h10min. (18
Depois de algum tempo de um casa.
man. mento feito por conveniência, para
-ter o controle de ações de uma grande
Cempresa, um casal entra em crise. A
• mulher
o homem
propõe sexo em grupo e
mulher.
outra •••-um uuu«
mnu com
ter um filho
_ecide rar

NUM LAGO DOURADO (On Golden Pond) de Mark Rydell. Com Henry Fonda, KaHepburn. Jane Fonda, Doug
therine
LanMcKeon. Dabney Goleman e William
teau. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros, 1.426 - 274-7999): 20h e 22h30min.
(10 anos). Até quarta.
Na casa de verão à beira do Lago Dourado, Norman Thayer e sua mulher Ethel.
Ela vem com o novo namorado e com p
filho dele, Billy. um garoto de 13 anos.
Depois da festa, Chelsea parte com o
namorado para a Europa e deixa o garoto
com os velhos. Oscar de Melhor Ator
(Henry Fonda), Melhor Atriz (Kathenne
Hepburn) e Melhor Roteiro Adaptado (Er¦
nest Thompson).

_
Cotação do JB:
Cotação do leitor: *** (2 votos)
AJUSTE DE CONTAS (An Eye For An Eye),

de Steve Carver. Com Chuck Norris. ChristoJacarepkpher Lee e Richard Roundtree.
(Rua Cândido Benicio.
guá-Autocine-1
2 973 — 392-6186): 20h e 22h (18 anos). Até
• amanhã.-

-Lídio Süva, o Santo Sebastião de Déüieõ Diabo^Terro do Soi, hoje no
a Glauber Rocha
Veneza, na abertura de uma semana dedicada

boNTUSIUAÇÔlS^
3
(Cotação do JB. ****
do leitor- **•• 02 votos)
Xolaçâo
'DESAPARECIDO
- UM GRANDE MISTECom Jack
,RI0
(Missing). de Costa-Gavras.
•
_emmon. Sissy Spacek. tvlelanie Mayron,
'.John
Shea. Charles Cioffi e David Clennon.
— 239•Ublon-2
(Av. Ataulfo de Paiva. 391
4998), Metro-Boavlsta (Rua do Passeio, 62
— 240-1291), Largo do Machado-1 (Largo
•do Machado. 29 - 245-7374), Condor Co286
pacabana (Rua Figueiredo Magalhães,
'__
19h.
16h30min.
14h,
255-2610),
_1h30min. Até quarta no Metro Boavista,
lUirgo do Machado 1 e Condor Copacaba'tia.
(18 anos).
!
Reconstituição do desaparecimento e
imorte de Charles Horman em setembro
ttíd1973, no Chile, durante a derrubada do
ÜGoverno de Salvador Allende, a partir do
'relato
contido no livro de Thomas Hauser
<o de depoimentos de Edmund Horman,
Ipai de Charles (no filme interpretado por
í Jack Lemmon), e de Beth Horman, mulher
«de Charles (no filme interpretada por Sis;sy Spacek). Oitavo filme de Costa-Gavras
Sítio e
•
(autor de Z, A Confissão, Estado de
! Seção Especial de Justiça) duas vezes
'.premiado no festival de Cannes, melhor
: filme e melhor ator. Na cópia em exibição
'.foram eliminadas três referencias ao
; Brasil.

Silva. Art-Madureira (Shopping Center de
16h10min,
14h30min.
Madureira):
17h50min, 19h30min, 21h10minPathó(Pça.
Floriano, 45 — 220-3135): 12h, 13h40min.
15h20min. 17h, 18h40min, 20h20mm. 22h.
—
Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350
281-3628). 15h, 16h40min, 18h20min, 20h,
21h40min (18 anos).
Num castelo estilo medieval conservado até o tempo presente, o Marquês de
Sade volta para violentar mulheres de
hoje.

Cotação do JB

Cotação do JB *****
HOMENAGEM A GLAUBER ROCHA
— Deus e o Diabo na
TRILOGIA DA TERRA
Rocha
Terra do Sol (brasileiro), de Glauber
-Magalhães
e
Com Geraldo Del Rey. lona
184 —
Othon Bastos. Veneza (Av Pasteur,
295-8349) 12h e 18h30min (18 anos)
O vaqueiro Manuel, para fugir a persefoge para
guição dos jagunços do patrão,
Monte Santo onde um beato prometia
leite e fartura.
para o sertão um mar de
Depois da morte do beato, assassinado
entra
por Antônio das Morte_s,._Manuel
Corisco7t_mpara o bando do cangaceiro
bém perseguido por Antônio das Mortes.
da
Um dos filmes-chave para a renovação
de 60.
linguagem do cinema na década
Cotação do JB: ***** _____.._ HOMENAGEM A GLAUBER ROCHA
— Terra em Transe
TRILOGIA DA TERRA
Com-Jardel
(brasileiro), de Glauber Rocha.
Glauce
Filho Paulo Gracindo, José Lewgoy e —
295184
Rocha, Veneza (Av. Pasteur.
So8349) 14h05min, 20h35min (18 anos).
...
mente hoje.
— Eldorado —
Num pais imaginário
— o
formado pela reunião de três raças
— um jornalista
branco, o negro e o Índio
um líder
e poeta (Jardel Filho) se reúne a
tentar mudar
político (José Lewgoy) para
a ordem política e social.
__,,.
Cotação do JB ***
HOMENAGEM A GLAUBER ROCHA
—
A Idade de Terra.
TRILOGIA DA TERRA
Com Ana
(Brasileiro), de Glauber Rocha.
Maria Magalhães. Jece Valadâo, Norma BenGeraldo
qell Danusa Leão. Antônio Pitanga,
Del Rey Maurício do Valle e Tarcísio Meira
- 295-8349)
Veneza (Av Pasteur. 184
I6h15min, 20h45min. (16 anos)
Primeiro longa-metragem do cineasta
no Brasil, após longa atividade no extedefinido a partir de
rior. O filme pode ser "Os
fotógrafos brauma frase do diretor:
sileiros precisam descobrir as luzes secretas dos trópicos e abandonar a tabela
Kodak".

• Cotação do JB **
l Cotação do leitor- *•*• (12 votos)
; CORPOS ARDENTES (Body Heat). de La! wrence Kasdan. Com William Hurt, Kathleen
Ted Danson, J.A.
;Turner. Richard Crenna,
'Preston e Mickey Pourke. Cinema-1 (Av
IPrado Jr, 281) 15h. 17h10min. 19h20min,
(16 anos).
;21h30min.
'
Ned Racine, advogado pouco compe'
tente, que mora e trabalha numa pequena
' cidade balneária da Flórida, conhece Mat'
ty Walker, mulher de um homem de negocios desonesto e rico. Ambos elaboram
um plano para matá-lo a fim de que Matty
com metade da herança. Produção
Jique
'.americana.

Cotação do JB" *****
Cotação do leitor- *** (2 votos)
O ÚLTIMO TANGO EM PARIS (Last Tango
in Paris), de Bernardo Bertolucci. Com Marlon Brando. Maria Schneider e Jean-Pierre
Leaud. Brunl-Copacabana (Rua Barata Ribeiro 502-C — 255-2908). Bruni Ipanema
(Rua Vise de Pirajá, 371 — 227-8085) 14h.
16h30min, 19h, 21h30min (18 anos)
Um americano de meia-idade, em Paris, vive uma paixào sexual com uma
jovem francesa que encontra ao acaso
após o suicídio de sua mulher. Para man-

!Cotação do JB: **
¦Cotação do leitor- ***** (10 votos)
IO PEQUENO LORD (Little Lord Fauntleiroy) de Jack Gold. Com Alec Guinness.
' Ricky Schroder, Eric Porter, Colin Blakeley e
IConnie Booth. Copacabana (Av Copacaba'na
801 — 255-0953). Ópera-1 (Praia de
: Botafogo. 340 — 246-7705); Leblon-1 (Av
- 239-5048)' 15h,
l Ataulfo de Paiva. 391
I7h10min. 19h20min. 21h30min (Livre). Até
;'amanhã
no Leblon-1
Cedric vive nos Estados Unidos com a
;
mãe, viúva de um nobre inglês. O avô do
'.
menino, carrancudo e preconceituoso, de'testa americanos, mas manda chamar o
neto
para controlar de perto a educação
! do herdeiro, e aos poucos ê conquistado
•
de Cedric.
pela espontaneidade e graça
I Baseado no clássico da literatura infantil
, de Francês Hodgson Burnett. Produção
! inglesa.
'Cotação do JB *
dotação do leitor- *** (17 votos)
COISAS ERÓTICAS (Brasileiro), de L. Calicchio e Raffaele Rossi. Com Zaná Bueno.
Calmon e Marilia Nave. Vitória (Rua
Tjussara
'Senador
13h.
Dantas. 45 - 220-1783)
19h40mm.
•14h40min.
16h20min, 18h.
_1h20min. Scala (Praia de Botafogo. 320)
'15h. 16h40min, 18h20min. 20h. 21h40min.
—
Astor (Rua Ministro Edgar Romero. 236
1390-20361. Imperator (Rua Dias da Cruz. 170
__ 249-7982l,América (Rua Conde de Bon14h20min. 16h.
334 — 248-4519)
ifim
A partir
i 17tÍ4Omin. 19h20mm. 21h(18anosi
; de amanhã no Veneza
Pornochanchada.
-O CASTELO DAS TARAS torasileiroi. de
ijuiius Beivedore. Com Esmeralda Barros.
Dorival Coutinho, Margarette Souto. Ely SilWa Silvana Alves, Mda Ferracini; Roko e Darcy
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Dan _kroyd c John tíeiushi em Estranhos Vizinhos
comédia de John Avildsen (o diretor de Rocky), estréia de
hoje nu Art Copacabana, Art Tijuca e Rio Sul

;______.

;-'<eáa*, ____

Num Lago Dourado — Kate Hepburn: quatro Oscar,
50 anos de inimitável arte
cômica e dramática. A
maior atriz viva. Murilo
Gibson, publicitário.
¦
— Um dos
Fuego
dei
Luz
melhores lançamentos nacionals de 1982. juntamente com Asa Branca. José
Henrique Pina Rocio, desenhista.
¦
Conan, o Bárbaro — Um
filme que prende a atençào do espectador. Destaque para as cenas de violència. José Henrique Pina
Rocio, desenhista.

A Filha de Minha Mulher — Remi não queria
Marion. Queria a força deIa. Marion, por sua vez,
queria a fraqueza de Remi.
Joào Afonso Oliveira Pinto, roteirista.

Corpos Ardentes — Com
sua atmosfera sensual e
envolvente, consegue ser
um dos melhores filmes
americanos recentes e de
maior empatia com o público. Pedro Vítor Betti,
estudante.

CASAIS PROIBIDOS (brasileiro), de Ubiratán
Gonçalves. Com Zélia Martins, Dorival Coütinho, Sônia Garcia. Jacqueline Welch, Ana
Stabile e Mrthus Mathias. Jacarepagua—
Autoclne-2 (Rua Cândido Benicio. 2 973
392-6186)- 20h e 22h (18 anos). Até amanhã.
Pornochanchada.

EXTRAS
_
Cotação do JB: ++¦*¦
— Exibição de BarraGLAUBER PRESENTE
Com
vento (Brasileiro), de Glauber Rocha.
eLidio
Antônio Pitanga. Luísa Maranhão
de
Complemento: Di Cavalcanti
Silva
Glauber Rocha. Hoje, às 19h no Cineclube
Jacobina. Rua Sâo Clemente. 117.
Produção de 1961 e primeiro longade
metragem de Glauber Rocha. Depois
um hopassar longo tempo na Capital,
mem volta a sua aldeia natal e luta contra
da
o misticismo que domina as pessoas
- ¦ -—
região.
CINEMA SOBRE TEATRO DE BONECOS
— Exibição dos filmes A Arte da MarioneKurck;
te Théàtre d'enfants, de Stéphane
Prihody ferdy mravenze; e Brasil de Pedro
Hoje. ás
a Pedro de Fernando Coni Campos.
17h e 21 h no Teatro de Bolso Aurimar
Após a
Rocha, Rua Ataulfo de Paiva. 269.
na
sessão haverá debate sobre O Boneco
Educação, com Marilda Kobachuk. Entrada
franca.

MATINÊ
—
O MUNDO MÁGICO DOS MUPPETS
Ricamar: 14h30min e 16h10min (Livre)

GRANDE-RIO
NITERÓI
BRASIL — Com 007 Viva e Deixe Morrer.
com Roger Moore. Às 16h. 18h20m,
20h40m. (16 anos). Até amanhã.
CENTER (711-6909) — Retrato Falado de
Uma Mulher Sem Pudor, com Monique
16h. 17h50min,
Lafond. Às 14h10min,
19h40min, 21h30min. (18 anos). Até domingo.
CENTRAL
o Céu (2*
14h30min.
anos). Até

(718 3807) — Uma Janela Para
Partel.com Marilyn Hasset. As
16h40min, 19h50min, 21h. ,(16
amanhã.

ICARAÍ (717-0120) — A Noite dos Bacanais. com Zaira Bueno. Às 14h10mm. 16h.
17h50min, 19h40min, 21h30min. (18 anos).
Até domingo.
NITERÓI 1719-9322) — Coisa» Eróticas,
com Zaira Bueno. Às 13b, 14h40m. 16h20m,
18h, 19h40m. 21h20m. (18 anos). Ató domingo.
DRIVE-IN ITAIPU — Fim de Festa, com
Denise Bandeira. De 2» a 6». às 20h30mm;
sáb. e dom., às 20h30min, 22h (18 anos). Até
•
amanhã.
CINEMA-1 (711-1450) — Estranhos VWnhos. com John Belushi. Às 14h. 16h. 18h,
20h. 22h. (18 anos). Até domingo.
RIO BRANCO (717-6289) — A Mulata que
Queria Pecar, com Jucilea Telles. Programa
duplo: Kung Fu — Irmão Dinamite. Às
14h30min. 17h20min. 20h. (18 anos). Até
domingo.

— Uma trama muito interessante, grandemente
valorizada pelas boas interpretaçôes de William
Hurt e Kath-leen Turner.
Márcio S. Machado, médico.

CINE ART-UFF — Ciclo Bergman. Da VWa
das Marionetes, com Robert Atzorn. As
15h. 17h10min. 19h20min. 21h30min. (18
anos) Amanhã e domingo: O Ovo da Serpente, com Liv Líllmarin. As 14h40m, 17h,
»19h20m, 21h40m. (18 anos).

—Deslumbrante, toda a
ambientação de seu estilo
criminal noir, com destaque para a interpretação
de William Hurt e a estreante Katheleen Tumer,
uma diva de sensualidade.
Sérgio Pergentino, economiário.

PETRÓPOLIS (42-2296) — Karina, Objeto
do Prazer, com Angelina Muniz. As
14h20mm. 16h, 17h50mm, 19h20min. 21h
(18 anos). Até amanhã.

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO (42-2659) — Coisas Eróticas.
com Zaira Bueno. Às 14h20m, 16h, 17h40m,
19h20m, 21 h. (18 anos). Até domingo.

TERESÓPOLIS
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A CRÍTICA
DOLEITOR

— O enredo nada tem
de extraordinário, mas o
brilhante desempenho de
William Hurt e a bela fotografia fazem deste um ótimo filme. Lauro Sandoval,
economista.
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Cotação do JB:
Pao
A MONJA QUE PECOU, de Domenico
leila Com Catherine Spaak, Suzy Kendall,
Carra
Eleonora Giorgi, Umberto Orsini e Tino
ro Studio Ilha (Rua Sargento João Lopes
826): 15h, 17h, 19h, 21h (18 anos). .
No século XVI, jovem de família rica e
um
enviada a um convento por recusar
matrimônio de conveniência. Melodrama
de pretensão erótica. Produção italiana.

':'^^ÍS____S___:_.Í&.

:_»R__R_^_P'

Cotação do JB: •*
.
— Hoje
REVIVENDO CLÁSSICOS (II)
the
and
Python
Python
(Monty
Monty
Holy Grail), de Terry Jones e Terry Gilliam.
Com Graham Chapman, John Cleese. Terry
Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael
— 237Palin. Ricamar (Av Copacabana. 360
anos)
22h
(14
20h.
18h.
9932)Escrita e interpretada pelo sexteto
coMonty Python, originário da TV, esta
momenmédia poderia divertir mais nos
fria nas
tos de real inventiva e ser menos
elementos
ocasiões menos felizes, se dois
do grupo, Gillian e Jones, não insistissem
em dirigir sem tarimba cinematográfica.
Mas, sem duvida, é uma das tentativas
humor
mais elaboradas para reeditar o
Marx.
anárquico na linha dos Irmãos

Cotação do leitor: ** (1 voto)
, . . de
^
SEXO, SUA ÚNICA ARMA (Brasileiro),
Serafim
e
Egrey
Selma
Com
Vietri.
Geraldo
O
Gonzales. Programa Duplo: Shao Lin, —
Dragão Herói. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33
240 8285): de 2a a 6a. às 12h, 15h05min.
18h10min. 19h55min: sáb. e dom., às
13h45min, 16h50min, 19h55min (18 anos).
Marta decide vingar a morte do pai
que se suicidou por ter sido prejudicado
ainda
por seu sócio, Humberto, quando
era criança.

Cotação do JB' *
Cotação do leitor- **•* (1 voto)
SchatPAPILLON (Papillon), de Franklin J
Hoffman.
Cotação do"JB"~**** ~~~ „ ne. Com Steve McQueen, Dustinieny-2etl_9_...
TvtetõrOory,^Dor. üoWô|),B,At..
Cotação do leitor- **** (16 votos)
—
Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim. 229
O JOVEM FRANKENSTEIN (Young Fran19h.
Wil16h40min.
Gene
14h20min,
234-1058):
kenstein). de Mel Brooks. Com
21h20min (18 anos).
der Peter Boyle, Marty Feldman. Madeline
As tentativas de fuga de um prisioneiKahn e Cloris Leachman. Jóia (Av. Copacaro da ilha do Diabo, baseado no relato de
bana. 680 — 2374714): 15h. 17h10min,
Henri Charriere, ex-prisloneiro da ilha.
19h20min. 21h30min. (16 anos).
Sátira que pretende homenagear os
Cotação do JB: *
clássicos americanos do terror. Produção
Cotação do leitor: ** (14 votos)
americana em preto e branco.
ALUGA-SE MOÇAS (Brasileiro), de Deny
Cavalcanti. Com Gretchen, Rita Cadilac. Lia
Cotação do JB- ***
Hollywood e Índia Amazonense. Lido-2
Cotação do leitor: *** (62 votos)
(Praia do Flamengo. 72): 15h, 16h40min,
LUZ DEL FUEGO (brasileiro), de David Ne18h20min. 20h. 21h40min. Largo do Maves. Com Lucélia Santos, Walmor Chagas,
— 245chado-2 (Largo do Machado. 29
Helber Rangel, Ivan Cândido, Joel Barcelos e
14h45min, 16h30min. 18h15min.
7374)Marco Soares. Brunl-Tijuca (Rua Conde de
20h, 21h45min. (18 anos). Até quarta no
Bonfim. 370 — 268-2325): 15h, 17h, 19h.
Largo do Machado-2.
21h. Até quarta. (18 anos).
Pornochanchada.
O filme relata a carreira da vedete de
relateatro-revista Luz Del Fuego, suas
repórter
que
Cotação do JB' *
ções com um senador e um
Cotação do leitor: ** (9 votos)
lhe dá a idéia de dançar com uma cobra.
II). de
DESEJO DE MATAR II (Death Wish
No auge da fama ela compra uma ilha na
Jill
Michael Winner. Com Charles Bronson,
Baia de Guanabara para a prática do
Ireland. Vincent Gardênia. J. D Cannon,
nudismo e funda o Partido Naturalista
Anthony Franciosa e Ben Frank. StudioBrasileiro.
- 205-7194).
Catete (Rua do Catete, 228
Cotação do JB: ***
14h. 16h, 18h. 2úh, 22h.
Paul
O ÉBRIO (Brasileiro), de Gilda de Abreu.
Retomada do personagem de
Com Vicente Celestino, Alice. Archambeau,
Kersey interpretado pelo mesmo Charles
onde
Rodolfo Arena e Walter D'Ávila. StudioBronson no primeiro filme da série,
—
sua
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102
um bando de assaltantes viola e mata
247-8900): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Cine
mulher. Ele decide vingar-se e sai pelas
asTeatro Íris (Rua da Carioca. 49): 12h10mm.
ruas de Los Angeles no encalço dos
espê16h. 19h50min. (Livre).
sassinos. E logo se converte numa
asDrama baseado na canção de Vicente
cie de justiceiro, atraindo e matando
saltantes. Produção americana. ^
Celestino. Um grande sucesso de público
na época de seu lançamento e hoje um
TARA MALDITA (brasileiro), de Alonso Galexemplo típico do drama cinematográfico
Leticia Levy.
çalves, Com Dalmy Veiga e
brasileiro das décadas de 40 e 50.
—
Baronesa (Rua Cândido Benicio. 1 747
19h25mm,
17h50min,
16h15min,
390-5745):
Cotação do JB ***
21h. (18 anos). Até quarta.
Cotação do leitor- **** (15 votos)
- Hoje
FESTIVAL UM FILME POR DIA
Acreditando estar protegido por um
Ensina-me a Viver (Harold and Maude). de
de quadrilha, um homem assalta a
chefe
Cort.
Burd
Gordon,
Ruth
Hal Ashby Com
indústria em que trabalha.
Barra-2
(Av
Cusaek.
própria
Vivian Pickels e Cyrril

ÜÉMM^
'''¦

****

Cotação do leitor- ***** (69 votos)
PIXOTE — A LEI DO MAIS FRACO (Brasileiro) de Hector Babenco. Com Maríliai Pera,
Segall.
Jardel Filho, Rubens de Falco, Beatriz
RaElke Maravilha. Tony Tornado, Fernando
e
mos da Silva, Jorge Julião. Gilberto Moura
Edilson Lino. Coral (Praia de Botafogo, 316)
14h30min, 16h50min, 19h10min, 21h30mm
,
(18 anos)
,. . ,
Um grupo de menores é recolhido a
um reformatório de São Paulo: Dito, Lilica, Chico, Fumaça e Pixote. Os dois ultimos descobrem num porão um policial
interrogando alguns garotos a respeito da
morte de um desembargador. Num clima
de terror e violência constantes, a fuga se
tornará uma obsessão. Nas ruas, na luta
e seus comparpela sobrevivência, Pixote
sas formam uma espécie de familia, mantendo-se de pequenos assaltos.

REAPRESENTÁÇÕÊS

.
Cotação do JB: •**
de
ÍNDIA, A FILHA DO SOL (Brasileiro)
Leal
Fábio Barreto. Com Glória Pires, Nuno
Vasrtvlaia,
Pedro Paulo Rangel. Sebastião
'.concelos.
Luiz Mendonça, Ruy Pollanah e
•Sônia de Paula. Caruso (Av Copacabana.
15h, 16h40min.
1 362 — 227-3544)
',18h20min.
20h, 21h40min. Palácio-2 (Rua
14h.
240-6541)
'do Passeio.
38 Ca.5h40min. 17h20min. 19h. 20h40min.
— 228',
rioca (Rua Conde de Bonfim, 338
•8178). Madureira-1 (Rua Dagmar Fonseca
',54 —
390-2338) Olaria (Rua Uranos. 1.474
_ 230-2666)- 14h20min. 16h. 17h40mm.
19h20min. 21h (16 anos).
Interior de Goiás, próximo a ilha do
-Bananal. Sulivero, cabo da polícia, viaja
• com a missão de terminar com a tirania
diamantes.
I de um inspetor de garimpo de
¦ No caminho, conhece a bela e jovem índia
'PufKoi
(que significa Filha do Sol) da
'tribo Javaé. A travessia do no coloca-os
! juntos e o interesse de um pelo outro e
! imediato.

16h.
das Américas, 4 666-327-7590): 14h.
.
18h. 20h, 22h. (18 anos)
Uma octogenária apaixonada pela videsenda e um rapaz atraído pela morte
volvem uma relação afetiva, e o jovem,
imaginando suicique passava o tempo
dois, retoma o gosto pela vida.

ter o relacionamento eles se fecham num
apartamento, se isolam do mundo. O
esconderijo se desmonta quando os
amantes começam a se interessar em
conhecer os nomes e a vida exterior do
outro.

Sean Kane e seu parceiro Dave Pierce
são policiais incumbidos de investigar os
mais importantes casos de entorpecentes
de São Francisco. Vitimados por um atentado, Pierce perde a vida enquanto Kane
consegue escapar com ferimento. Demitido da policia por nâo ter obedecido às
normas da polícia, Kane resolve agir por
conta própria. Produção americana.

^_^^'^_b_!ÍÍ^^:__3k"

A Vergonha da Selva —
Algumas
Fraquissimo.
boas idéias foram desperdiçadas. Ronaldo Amorim, economista.

ALVORADA-1 (742-2131 í — Castelo das
Orgias Seg.. às 15he21h; 3', às21h: dom.,
às 16h. 18h. 20h e 22h. (18 anos). Até
amanhã.
ALVORADA-2 (742-2131) -- O Jovem
Frankenstein, com Gene Wifcer. As 14h.
—16h,
18h. 20ti, 22h; 2V -S~21h; 3*. ás 15he
21h (18 anos). Ate amanhai

segunda-feira, 23/8/83
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CANAL 2
7.30 D GINÁSTICA. Com a prof3 Yara
Vaz. Cotação do leitor- ••••• (34
votos).
8.00 D ERA UMA VEZ Jabuti e o Veado Caatingueiro. Cotação do leitor

•••••

(2 votos).
9.00 ? PATATI-PATATÁ Os Animais
10.20 D É FÁCIL Flashes educacionais
10.30 D CATA-VENTO. Programa infanto-juvenil. Cotação do leitor •••• (15
votos).
11.55 D VAMOS GOSTAR DE MATEMÁTICA. Programa educativo para alunos
da 1a série do 1o grau.
12.00 D TELECURSO 1o GRAU Matefhática n° 90.
12.15 D TELECURSO Io GRAU Quími
oa n° 17.
DO PICA-PAU12.30 ? SÍTIO
AMARELO. Era Uma Vez Uma Bela Adormecida. Com Zilka Salabern/. Jacyra SamOtelo e
paio. Reny de Oliveira. Grande
¦ outros. Cotação do leitor- ••• (10
•votos).

13.15 D ONDA 82. Musical com sucessos nacionais e internacionais Cotação do
leitor •••• (90 votos)
14.15 D PATATI-PATATÁ. Os Animais
14.30 D CINEVIAGEM. Filmes de animaçâo
14.50 D JORNAL DA FEIRA. Apresentado leitor
ção de Márcia Leite Cotação
••••(5 votos)
15.00 D GINÁSTICA. Com a professora
Yara Vaz.
15:30 ? DELAS Tema da Semana A
Mulher e o Meio-Ambiente. ApresentaManângela
ção de Jalusa Barcelos e
Cotação do leitor ••••• (9 votos)

13.00 D ERA UMA VEZ Jabuti e o
Veado Caatingueiro Cotação do leitor

•••••
(2 votos)

AdorAMARELO tra Uma Vez Uma Bela
mecida
Pro19 00 G DIDÁTICA DE CIÊNCIAS
das 4 primeiras
grama para professores
séries do 1o grau
1915 G CURSO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO.

15.57 G Exército.
Mesa16.00 O PRIMEIRA PÁGINA
redonda de utilidade pública. Com Dulce
Monteiro, mediadora dos debates Cotavotos)
ção do leitor- •••• (55
17.00 G CATA-VENTO Programa infanTio
til Quadros Bazar do Tem-Tudo,
Maneco; Plim-Plim e a Janela da Fantasia,
Daniel Azulay; Bazar do Tem-Tudo Cotavotos)
ção do leitor •••• (15
18.25 G VAMOS GOSTAR DE MATEMÁTICA Programa educacional para alunos da 1a série do 1o grau
18.30 G SÍTIO DO PICA-PAU

Cortagem.
19.30TELECURSO 1o GRAU Matematica n° 86
19.45 G TELECURSO 2o GRAU Química n° 15
do
20.00 G ONDA 82 Musical Cotação
leitor •••• (90 votos)
es21.05 G ESPORTE HOJE Noticiário
Eliakim Araújo
portivo Apresentação de
Cotação do leitor ••• (15 votos)
Co21 15 G 1982. EDIÇÃO NACIONAL
mentários de Nahum Sirotsky. Cláudio
Bojunga e Tarcísio Holanda. Cotação do
leitor ••••• (33 votos)
22.00 G TVE ESPECIAL. COISAS DO
BRASIL. Tecnologia no Cultivo da Canade-Açúcar
23.00 G ORQUESTRA SINFÔNICA
00.00 G 1982. 2* Ediçáo
00.40 G ENCERRAMENTO Conversa
de Fim de Noite Com Jonas Rezende
Cotação do leitor ••••• (207 votos)

CANAL 4
7:00 G TELECURSO 2o GRAU Cotação
;dó leitor- ••••• (5 votos)
'7:15 G TELECURSO 1o GRAU
7:30 G BATMAN & ROBIN. Senado
Cotação do leitor ••••• V votos)
8:00 G FESTIVAL DE DESENHOS
Flash Gordon e Jeannie E um Gênio
Cotação do leitor- •• (4 votos)
9:00 G TV MULHER. Apresentação de
-Marília- Gabriela,-JMai.fiQD.çialyes Dias e
Ney Galvão. Cotação do leitor: ••• (53
votos).
12:00 G GLOBO COR ESPECIAL. Filmes: Planeta dos Macaco9 e As Panterinhas Desenhos. Cotação do leitor: ••
(7 votos)
13:00 D GLOBO ESPORTE Noticiário

mm

esportivo

Cotação do leitor

•••

(35

votos)
13-15 G HOJE Noticiário Apresentado
Cotação do
por Sônia Maria e Leda Nagle
leitor •••• (28 votos)
13:45 G VALE A PENA VER DE NOVO
Reprise da novela As Três Marias
15:00 G SESSÃO DA TARDE ESPECIAL Filme A Enfermeira
16:45 Q POPEYE Desenho
17:00 G SÍTIO DO PICA-PAUAMARELO. Episódio. Era uma Vez uma
Bela Adormecida. Direção de Geraldo
Case Com Zilka Salaberry, Jacyra SamAndré Valle e
paio, Reny de Oliveira,
Daniela Rodrigues e outros Cotação do
leitor: ••• (10 votos)

WM2F^êF2FíM%2éM^^Ê

Pirilo está
na novela
Paraíso
que estréia
hoje
(CANAL 4 — 18H)

CANAL 7

Hoje a partir das 20h, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversoes do Rio de Janeiro, está
convocando a classe para
uma reunião no Teatro Experimental Cacilda Becker. Em
pauta, a recente decisão daa
Rede Globo de interromper
produção dos seriados nacionais até o próximo ano gerando intranqüilidade entre os
artistas e técnicos, já que a
estação é a maior empregadora carioca.

Reli8.25 D CAMINHOS DA VIDA
gioso.
Educa8.30 D TELESCOLA Programa
tivo
Religioso
9.00 ? IGREJA DA GRAÇA
Soares
R
P
missionário
o
Com
Filme do9 20 D MUNDO ANIMAL
leitor ••••
do
Cotação
cumentário.
(2 votos)
Cotação
9 50 D KING-KONG Desenho
do leitor: ••• (2 votos)
De10.15 O A PATOTA DO ZORRO
senho.
10.40 D SPEED BUGGY Desenho.
11.05 D GODZILLA Desenho.
11.30 D JANA DA SELVA. Desenho
-11 55 D ENCONTRO COM A PAZ. ProCotação do
grama mm Chico Xavier
leitor •••*• (10 vetos)

Arquivo

I Ha. %~ ''--li ¦ s

Culinária
13.00 ? Á MODA DA CASA
•••
com Etty Prazer Cotação do leitor
(7 votos)
Cota13.15 li KING-KONG Desenho
votos)
ção do leitor ••• (2
13.40 D A PATOTA DO ZORRO Desenho.
14.05 22 HO HO ÜMPICOS. Desenho
Dese14 30 D FORMIGA ATÔMICA
voto)
•
leitor
(1
do
nho Cotação
14.55 D SPEED BUGGY Desenho
15 20 D JOÃO GRANDÃO Desenho
Cotação do leitor ••• (2 votos)

a.30 P POPEYE. Desenho
ar9 00 G BOZO Infantil, de atrações
••* W
censes Cotação do leitor
.votos)
Desenno
9.30 D CLUBE DO M1CKEY
!
Desenho
10 00 ? ULTRAMAN
(22 votos)
•*••
leitor
do
çâo
i A PANTERA COR-DE-ROSA
10.30
Desenho
PICA-PAU De11.00 ? A TURMA DO

senho
votos)

Cotação

do

leitor

•••*

(6

11.30 3 O PICA-PAU Desenho
~
TOM & JERRY Desenho Cota12.00
••• (5 votos)
leitor
do
ção
cir
12.30 D BOZO Infantil de atrações
•*•
(33
leitor
do
Cotação
censes
votos)
13 00 G O POVO NA TV Variedades
ParticiDaApresentação Wilton Franco
Davis. Cristina
Ana
Cunha.
José
de
ção
Rocha. RoDerto Jefferson. Amauri e Serdo leitor •••
gio Malandro Cotação
(701 votos)
Jornalístico
18.30 ? NOTICENTRO
Com Moysés Weltman. Fernando Sérgio
e Corrêa Arauto Comentar-.os esportivos
oe José Resende e Joso baíoanna Lotavotos)
çào do leitor ••• d*
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ANIVERSÁRIO

Realismo
Para dar maior realismo à cena do
tiroteio entre os bandidos Gaguinho
(Arnaud Rodrigues). Anjinho (Paulao)
e Valdir (José Dumont) e o detetive
Gilberto (Jonas Bloch), no seriado
Bandidos da Falange, a TV Globo
escalou como figurante o repórter
Gelcio Cunha, que faz o Amarelinho
da Rádio Globo (abaixado, à direita),
na
para simular uma reportagem
realmente
hora do tiroteio, coisa que
aconteceu no verdadeiro tiroteio da
Ilha do Governador, onde bandidos e
policiais se enfrentaram durante 12
horas.

Novelas
A atriz e jornalista Baby Garroux
gravando suas participações na
novela A Filha do Silêncio (Bandeirantes, segundo a sábado, 18h). Seu
personagem tem importância decisiva no destino dos outros personagens.

Jardel Filho

O Sistema Brasileiro de Televisão — SBT — completou
um ano de vida na quintafeira, comemorado por muitos ex-funcionários da Tupi,
draque viveram um ano de solumas, à espera de uma
dos
ção, quando da falência
Diários Associados. Com o
SBT também completou um
ano de vida o programa O
Povo na TV, com Wilton
Franco no comando. Quintafeira ele apagou a primeira
velinha, não faltando sequer
a presença de autoridades —
o próprio Governador paulista José Maria Marin esteve lá
_ e do nosso campeão do
salto triplo, o João do Pulo,
muito cumprimentado por
seu restabelecimento, depois
do desastre de automóvel que
o tirou das pistas de atletismo. O SBT começou com um
capital de 10 milhões de dólares e, segundo seu responsaapresentador
vel principal, o"continuará
inSilvio Santos,
necesfor
vestindo tudo que
sário".

em todos os canal»
Domingo, o Caderno de TV tpie pega bem
OS FILMES DE HOJE
Hugo Gomez
dos 11 encontros de Henry King
comTyrone Power, Jesse James firmou-o defiaUARTO
nativamente como o grande galã romântico
na
de sua geração, a quem somente Errol Flynn,
JohnNunnaly
de
roteiro
Com
sombra.
Warner, faria
son baseado em pesquisas históricas, o filme é uma
bandoleiro que
versãoheróica da vida do famoso
a violência de sua
atemorizou o Velho Oeste com na
balada O Malfeiouadrilha. A narrativa se inspira
homem de
como
o
apresenta
que
Bem-Amado,
tor
circunsbanditismo
pelas
o
levado
para
bom coração
da contãncias, imagem que sem dúvida transpirou
sultoria de sua filha, Jo Francês James. Jesse JaIndependente do enfoque complacente,
e
mes é um filme de ação em que a tensão dramática
célebre
na
culminando
mestre,
de
mão
mantida com
que fez de Jota
cena de morte do bandido-heroi,marcado
pelo esteCarradine, no assassino, um ator
fotografia a
reótipo, do qual raramente escaparia. Acontnbuindo,
cores de George Barnes é excelente,
e George
com a direção artística de William Darling
Dudley, para recriar um dos períodos mais turbulentos do Oeste americano.
Criado por Sidney Poitier, que o interpretou
anos mais
inicialmente em No Calor da Noite e ^ès Tibbs
volta
tarde em Noite Sem Fim, o tenente Virgü
fraca dasitres
a atacar em A Organização, mais choque
surdo de
do
produções. Sem o pano de fundo
mais
aspectos
dos
um
foi
fortes,
que
personalidades
se
Organization
The
filme.
do
primeiro
atraentes
e
movibem-conduzido
mero
policial,
transforma em
da
mentado, mas sem nada de especial a destaca-lo
enxurrada de obras do gener0-

rran

Tyrone
Power
interpreta
um
bandoleiro
lendário em
Jesse James

15.45 D O HOMEM ELÁSTICO Desenho Cotação do leitor ••• (2 votos)
16.10 D O ESQUILO SEM GRILO De
senho
16.35 D GODZILLA Desenho
17.00 ? JANA DA SELVA Desenho
17.30 D PINOCCHIO Desenho
18.00 D JEANNIE É UM GÊNIO Desenho Cotação do leitor •••• (4 votos)
18.30 D NOVA ONDA. Musical Jovem
Cotação do leitor •• (20 votos)
19.00 D SUPERDESENHOS.
20.00 D CAVALO DE FERRO
21.00 D OSCAR. Filme Jesse James
23 00 D NOITES CARIOCAS Revista
diária com Scarlet Moon e Nelson Motta
Comentários de Carlos Eduardo Novaes
Cotação do leitor ••••(43 votos)

19.00 1 A LEOA Novela de Marissa
Garrido Com Mana Esteia. Aparecida
Baxter Silvia Leblon Fábio Tomasmi e
outros
19.30 T OS RICOS TAMBÉM CHORAM Novela de Ines Rodena Adaptação
de Susana Colonna Cotação do leitor
•••(24 votos)
20.00 L A LEOA Novela Reapresentação
20.30 T OS RICOS TAMBÉM CHORAM Reapresentação Cotação do leitor
••• (24 votos)
21.15 3 SHOW SEM LIMITE Apresentação J Silvestre Cotação do leitor

••••
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Gravação do seriado Bandidos da Falange

(CANAL 9. 21H)

CANAL 11
com a
45 D GINÁSTICA. Educativo,
do leitor
Cotação
Vaz
Yara
prof
••••• (34 votos)
ARTE
15 ? COZINHANDO COM
Cota
Apresentação de Zuleika Cerqueira
(2 votos)
••••*
leitor
do
çâo
7,30 D BENNY E CECIL Desenho
8.00 D LOONEY TUNES Desenho

«Jl
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de
20-15 G SÉTIMO SENTIDO Novela
Talma
Janete Clair Direção de Roberto
Cuoco,
Com Regina Duarte. Francisco
CotaTudor
Eva
e
Riccelli
Alberto
Carlos
votos) Resumo
ção do leitor ••(111
faz o
Luana espera Rudi falar com Giza e
se
mesmo em seguida Fora, os dois
o dia
beijam, marcam um encontro para
esta
seguinte mas ele sente que ela
eles
depõem,
vizinhos
e
os
Giza
estranha.
ao vecontra ela. Tião e Luana chegam
lório
21:10 Q VIVA O GORDO Humorístico
com Jô Soares. Cotação do leitor•••• (139 votos).
22:10 G MOMENTO DO VOTO.
22:15 G DALLAS. Episódio inédito.
23:15 G JORNAL DA GLOBO. Noticiario Apresentação de Beliza Ribeiro e Ranato Machado
—
23:45 G MUNDIAL DE BASQUETE
Rússia x Iugoslávia
A
01:00 ? CORUJA COLORIDA Filme
Organização
• GLOBO CIDADE Flashes de reporta13h45mm e
gens, ao vivo, entre
••• (6
leitor
do
Cotação
18h5Òmin
votos)

Noti12 00 D RECORD EM NOTÍCIAS
ciário com Hélio Ansaldo, Glauce Graeib,
José Meneghatti, Dionete Forti e outros
•••
leitor
do
Cotação
(8 votos)

IsBÉ
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O ator Jardel Filho,
ta ao palco com a peça Eu
Posso, cartaz do Teatro Delfln é um dos próximos convidados de Os Astros (TVE,
sexta-feira, 22h). Grande Otelo amigo de Jardel há muitos
anos, ficou emocionado com
a conversa durante a gravade
ção do programa. A estréia
Otelo, no Rio, em 1935, ocorreu na companhia teatral de
Jardel Jércolis, pai de Jardel
Filho. A idéia de focalizar
agora o ator em Os Astros
partiu do próprio apresentador e agradou a todos na
TVE, graças à importância de
Jardel para o teatro brasileiro.
1

Destaque Cotação do leitor
•••••(6 votos)
19.35 D JORNAL BANDEIRANTES
Noticiário, edição nacional Apresentado
Martins, Ropor Joelmir Betting, Ferreira
Cotação de
Carlos
Newton
Rosas,
naldo
votos)
(121
••••
leitor
ESTRELAS
NAS
JORNADA
17.00 D
Senado
2010 D NINHO DA SERPENTE Novela
de Jorge Andrade Com Jucá da Oliveira,
Novela
18 00 ? A FILHA DO SILÊNCIO
Cleide Yáconis, Kito Junqueira. Beatriz
Jaime
leitor
de Nava Navarro Adaptação de
Segall, e outros Cotação do
SouHélio
Fázio,
Camargo Com Barbara
votos)
••••(83
outros
e
to, Aldo César, Waldir Fernandes
21.00 D BOA-NOITE, BRASIL VariedaRedes Apresentação de Flávio Cavalcanti
de
18.40 G OS IMIGRANTES Texto
Participação de Saulo Gomes. Manlda
Com
nata Pallotmi e Wilson Aguiar Filho
Helô Pinheiro, Nair Bello e Cinira
lona
Jorge
Bastos,
Othon
Falco,
Rubens de
Cotação do leitor •• (85 votos)
Arruda
leitor
do
Cotação
Magalhães e outros
22.15 D SEQÜÊNCIA MÁXIMA Filme
••••(150 votos)
Noite em Bizãncio
Noticiário
19 30 D EDIÇÃO LOCAL
Partia23.15 D PROGRAMA FERREIRA NEAoresentaçác de Cèvio Cordeiro
- O Rio em
TO Jornalístico
pação de Sérgio Cabral

CANAL 9
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AMIGO VELHO
de vol-

votos).

16.00 D RIN TIN TIN Seriado com Lee
Aqber e James Brown
16.30 D A TURMA DO LAMBELAMBE. Infantil com Daniel Azulay Cotavotos)
ção do leitor •••• (11

^^

Convocação

18:00 G PARAÍSO Estréia
18:50 G JORNAL DAS SETE Noticiario Cotação do leitor ••• (10 votos)
de
1900 G ELAS POR ELAS Novela
Cassiano Gabus Mendes. Com Regmaldo
Faria Ewa Wilma, Mário Lago, Sandra
Bréa' e Luiz Gustavo. Cotação do leitor
•• (55 votos).
Noticia19-40 G JORNAL NACIONAL
e Sérgio
rio apresentado por Cid Moreira
u
Chapelin. Cotação do leitor •• (11

mu Roberto
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9 30 D A TURMA DO LAMBE-LAMBE
Infantil. Cotação do leitor •••• (10
votos)
11.30 O AS AVENTURAS DE GULLIVER. Desenho
Apre12 00 D DISCOMANIA Musical
do
sentação de Messiê Lima Cotação
votos)
(23
•••
leitor12 30 D BANDEIRANTES ESPORTE
do
Noticiário. Edição nacional Cotação
leitor- •• (21 votos).
edi12 45 D O REPÓRTER. Noticiário,
do leitor ••••
Cotação
nacional
ção
"(12
votos)
'
De1315 D FESTIVAL DE DESENHOS.
do
senhos de Hanna & Barbera Cotação
votos)
•
•
(4
leitor
-15.00 D LUCY TOTAL Seriado Co.-.média.
15 30 D O GORDO E O MAGRO Senaao com Stan Laurell e Oliver Hardv

Episódio
17:30 G CASO VERDADE
Um Engano Mortal Direção de Milton
Gonçalves Com Carlos Vereza, Estelita
Bell, Breno Bonm, Germano Filho e ou•••• (56
Cotação do leitor
tros
votos)

':

M

(77 votos)

23.30 1 SHOW DA LUCY Senado
"UÜ.00 I SES3Ã0DAMCIANO1TE
-ne O Homem de Papel

A ENFERMEIRA
TV Globo — 15h
1980. dirigida por David
(Nurse) - Produção norte-americana de Robert Reed. Antônio
Lowall Rich Elenco Michael Learned,
Jon MalFargas, Tom Aldredge. Hattie Wmston, Leora Dana,
.
thews. Luke Reilly Colorido
seu postoi de
•••Viúva ainda jovem (Learned) reassumertn«»
onde
enTeTmeira-chefe em grande hospital
com °s pacientes e
cirúrgico. Aos poucos vai-se envolvendo
todo o tempo,
o pessoal administrativo, o que lhe toma quase
a em casa tem atritos ocasionais com o tnno.
JESSE JAMES
TV Record — 21 h
1939. dirigida por
(Jessa James) - Produção norte-americana de
Nancy Kelly. Henry.Fonda,
BSTanS Tyrone Power.
Randolph Scott
John Capine. Bnan Donlevy. Donald Meek, J Edward Brom
Henry Hull. Lon Chaney Jr Slim Summerville.
•
,.
bero. Colorido (106 min)
no MissourI
•••Criados no clima de violència reinante
James
antes da guerra civil. Jesse (Tyrone) e Frank (Fonda)
formam uma quadrilha com os 'ImaostYouHnnf;-11AnP°SUo0
e um grupo
anos de roubos e assaltos, estes são capturados
bandoleiros, nos
de 900 homens persegue os dois famosos
Era sem Le.
cinemas chamou-se Jesse James, Lenda de uma
BIZÃNCIO
EM
NOITE
TV Bandeirantes — 22h15min
1978
(Evening in Byzantium) — Produção norte-americana^
dirigida por Jerry London Elenco Glenn Ford Harry Guardino
Patric*
Shirley Jones. Eddie Albert. Vmce Edwards. Enn Gray
Macnee Gregory Sierra, Simon Oakland Colorido
• I Parte — Afastado do cinema há 10 anos, produtor
americano (Ford) aparece no Festival de Cannes e desperta
uma
curiosidade numa jornalista (Gray), que procura fazer
três
reportagem sobre ele. Craig não chega a um acordo com
conflito
árabes que querem financiar uma produção sobre o
no Oriente Médio Enquanto isso, chega ã cidade um ator
Feito para
(Edwards) acompanhado de um gangster tSierra).
a TV
A ORGANIZAÇÃO
TV Globo — 1 h
_
Produção norte-americana de 1971 dirigi¦The Organizationi
d» por Don Medford Elenco Sidney Po.i.er Baroara McNa.r
Aüen Garfield
Sheree North. Geraid S 0'Loughíin. Fred Beir Neill Colorido
Graham Jarvis Raul Julia Berme Hamilton, ron O
'••O
Tenente Virgil Tibbs (Poitier) da policia de San Francisfábrica de moveis
co é chamado a investigar assalto a uma- desconfia
que o
causou a morte de seu gerente, e
objetivo era roubar drogas contrabandeadas

N0&1
fcj 17:30 HORAS
Desenho Animado

jff

(jJ 21 HORAS

L^*_J
É1 23 HORAS

Revista diária com
Scarlet Moon & Nelson Motta.
Comentários especiais de
Fernando Carvalho e
Eduardo Mascarenhas.

i

UlüiiüRIO
Seu novo amor
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A CRITICA
DO LEITOR

ARTES PLAS

SHOW

COLETIVA — Pinturas de Raul de Mello.
Ney Tecídio. Eduardo Carlson, Dora Parentes, Sansão Pereira, Toledo P'za e Onilda
D'Áqumo Sombra, Avenida das Américas
2001 De 2a a sáb. das 9h as 19h Inauguração hoie. Até 10 de setembro

TELEVISÃO
REAPERTURA (TVS)
— Em certos momentos,
consegue divertir, mas
nunca de forma inteligente. Cleber Azevedo, estudante.

..â^._S-

¦**'

i NOTICENTRO (TVS) —
-Péssimo. Só mesmo a par:ticipação de Joào Saldanha salva este noticiário
•do ridículo total Lauro
tSandoval, economista.

_ _ Espetáculo comoven:te. Conjunto perfeito, harjnònico. Paulinho da Viola
¦firmando-se como um dos
'•melhores
da MPB. Ana Lu'.cia
Motta, professora.
• SEGUNDAS INSTRUMENTAIS (Teatro VillaLobos) — Excelente o
show de Osmar Milito e o
Septeto. Jorge da Silva
Reis, assistente de admi¦nistração.
¦
: PROJETO FIM DE
TARDE (Teatro Armando
Gonzaga) — Joyce é uma
doçura, a doce fada da música popular brasileira.
Jorge Antunes, funciohário.
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Show com Clementina de
Teatro Joào Caetana Pça
De 2' a 6a, às 18h30min.
200. Até sexta-feira.

—
APARECEU A MARGARIDA
Texto de Roberto Atayde Com Lenicio Queirooa e Paulo Manso Centro
de Artes da Uni-Rio. Av Pasteur,
404-A. Urca Hoie às 21 h Entrada
franca
A ARCA DE NOÉ — Musical infantil
Direçào de Cláudia Aiaup Teatro
da Reitoria da UFF. Rua Miguel de
Fnas _ ícarai. Niterói Hoie as 21 h
Ingressos a CrS 600 e CrS 300

LONGA NOITE DE PEDRA — Exposição de
esculturas de Fernando Estarque Casas. Es95. De 2a
paço ESDI, Rua Evaristo da Veiga.
à 6" das 9h às 17h. Até dia 3 de setembro.
REVOLUÇÃO DE 32 — A FOTOGRAFIA E
A POLÍTICA — Exposição de 70 fotos abordando a Revolução Constitucionalista a focalizando a participação das mulheres e das
crianças. Galeria de Fotografia/Funarte,
Rua Araújo Porto Alegre. 80. De 2a è 6a. das
10h às 19h. Até dia 20 de setembro.

Local/Canal de TV.
. Hora

Dia.
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VENDO O CEGO — Exposição de fotografias de Ricardo Pimentel. Galeria Integrada
do Instituto Benjamin Constant, Av Pasteur. 350 De 2a a sáb. das 9h às 18h. Até
sábado
A BRASILIDADE — Exposição coletiva de
obras de Rubem Gerschman, Glauco RodriAntônio
gues, Cláudio Tozzi. Antônio Dias.
Maia. Antônio Dias. Amilcar de Castro, Aluisio Carvão, Anna Bella Geiger e outros.
Espaço Avenir, Rua Prof Alfredo Gomes,
28 De 2a a 6a. das 10h às 19h. Até sábado.
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PAIVA BRASIL — Pinturas Galeria de Arte
Banerj, Av Atlântica, 4066. De 2a a 6". das
10h às 22h. Sáb.. das 16h às 22h. Ató dia 4
de setembro
COLETIVA — Pinturas de Angela Frusca.
Vera Rocha. Vera Regina e Henrique SantAnna. Galeria de Arte da CEU. Pça. Ana
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Pintura de Denira, em exposição na Galeria
Bonino até sábado

MUSICA
— Recital
SEGUNDAS INSTRUMENTAIS
r.om Joel Nascimento e a Camerata Carioca
Teatro Villa-Lobos, Av Princesa Isabel. 186
(275-33461 Hoje as 21h30min Ingressos a
CrS 700 Promoção do JORNAL DO BRASIL
DIANA KACSO — Recital da pianista Sala
Cecília Meireles, Lgo -da Lapa. 47 Hoje as
21h Ingressos a CrS 800 e CrS 400
DEXTER DWIGHT — Recital do perr.ussionista. com participação de Ruth Staerke
(soprano) e Geraldo Moreira (flauta) Programs
Cortege for Timpani. de S Grimo,
Sonata for Marimba, de T Pitfield, e outras
obras Sala Cecilia Meireles, Lgo da Lapa.
47 Amanhã as 21 h Ingressos a CrS 400. CrS

200 e CrS 10C)

MAGDA TAGLIAFERRO — Recital da pianista Programa Prelúdio. Coral e Fuga. de
C Franck, Noturnos n° 4 e nc 6. de G Faure,
Suite Pour le Piano, de Debussy. e outras
obras Sala Cecília Meireles, Lgo oa Lapa.
47 Quarta-feira às 21 h Ingressos a CrS
1 200. CrS 600 e CrS 400

JORNAL DO
BRASIL
AM — 940 KHz
Cotação do leitor ••*** (603 votos.
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ESPETÁCULOS.
fK niPfiFS ESTÃO À DI^pÕsTcÀO DOS RESPONSÁVEIS PELOS
A OnWÃW^alüBKL
AS rnT^F^n^GApIs REFLETEM APENAS

ARTHUR MOREIRA LIMA - Recital do
Cantata 147, de
pianista Programa Coral da
Bach, Sonata quase uma fantasia, de Beethoven, Festa no Senão, de Villa Lobos,
Cannhoso, de Pixingumha e outras obras
Teatro Adolpho Bloch. Rua do Russel, 804
Hoje as 21 h
CONCERTOS SUL-AMÉRICA —Ho|a Recital de Marcelo Kayath (violão) Quarta-feira:
Recital de Paulo Sérgio Santos (clarineta) e
José Carlos Cocarelli (piano) Teatro do
IBAM, Rua Visconde Silva, 157 Ho|. e
quarta-feira às 21 h Entrada franca
ESTELA CALDI — Recital da pianista Proe outros
grama obras de Mozart, Chopin
Sala do IBAM, Lgo do Ibam, 1 Amanhã as
21 h Entrada franca
—
MUSICA NO CORREDOR CULTURAL
Recital com Odete Ernest Dias (flauta). Berenice Menegale (piano) e Elad'0 PérezGonzalez (barítono) Igreja de São José.
Quarta-feira as 18n Entrada ftanca.
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— ExposiO VERDE EM PRETO E BRANCO
Escola.,
ções de fotografias de César. Baire.tn
de Artes Visuais, Rua Jardim Botânico, 414Parque Laje. Diariamente, das 10h às 20h
Até sexta-feira.

I

Nome do leitor
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— Obras de
PAISAGENS IMAGINÁRIAS
Ângelo de Aquino. Galeria do IBEU, Av.
Copacabana, 690-2° andar. De 2a a 6a, das
16h às 22h.

I
I

Observações
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VÍTOR MEIRELES — Exposições comemorativas do sesquic.ntenário de nascimento
de Vítor Meireles. Musau Nacional de Balas-Artes, Av. Rio Branco, 199.

—
PEPPERONE — Rua Capitão Salomão, 35
Botafogo. Aberto diariamente das 11h a uma
da manhã Especializada em massas Aceita
cheques, tecusa cartões de crédito, capacidade para 48 pessoas Fornece quentmha
mas nào entrega a domicilio Couvert opciO'
nal CrS 150 Pratos Rigatoni à Pepperone
480),
(CrS 480). Fetuccine aos 4 Queiios (CrS
700).
pizza brotmho (CrS 350). media (CrS
File a Pepperone (molho madeira, arroz a
CrS 800) A
piemontesa e champignons, a
sopa de cebola da direito a torradas e a uma
600) Sobrejarrinha de vinho da casa (CrS
mesas numdim e torta de ricota a CrS 170.
torta de sorvete a CrS 200. entre outras A
custa CrS 360
garrafa da cerveia Bohemia

Espetáculo
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TAMANINI — Pinturas. Galeria de Arte
—•
Jean-Jacques. Rua Ramon Franco. 49
Urca. De 3a a sáb., das 11 h às 20h. Ató 18 de
setembro.

O LEITOR E O CRITICO1
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COLETIVA — Obras de Reynaldo, Bianco, R
Bandeira, Auguste Petit. Ten Kate e outros.Villa Bernini Objetos de Arte. Shopping
Cassino Atlântico. Avenida Atlântica. 4 240
— loja 214. De 2* a 6a. das 14h às 21 h; sáb..
das 14h às 19h. Até dia 20 de setembro

?>» '^_SU__^§li___l_____S_.

LENA BERGSTEIN — Gravuras em metal.
Galeria Estampa. Rua Visconde de Pirajá.
82 — Lj. 106. 2a, 4" e 6*. das 10h às 19h; 5a
até às 22h; sáb., ató às 14h.

sas variadas entre CrS 150 e CrS 180 Aos
sábados, feipada completa a Ct$ 850

r

da
Tade
das
das

MARCELO LIPPIANIE ISABEL PARANHOS
— Fotografias e máscaras. Aleph Bar e
Restaurante, Av. Epitácio Pessoa, 770. De
2a a 6a. a partir das 20h. Sáb. e dom., a partir
e
—
Obras do pintor
MAURILIO ARLOTA
das 12h.
Me,'™lef'
escultor. Foyer da Sala Cecília
10h às RENATO CARNEIRO DA CUNHA NETO —.
Lg da Lapa. 47. Diariamente, das
Fotografias. Galeria de Arte da Biblioteca
21h.
Regional Annita Porto Martin», Rua Dias
BraGravura
MIRA SCHENDEL— Pinturas.
— Ferreira, 417. De 2a a 6a. das 8h ès
125
1
ss
4
240
.sileira, Av. Atlântica.
••
h e 20h30min. Ató 31 de agosto.
Copacabana De 2a a 6a. das 10h às 21
13h.
sáb., das 10h às
CORTES E DOBRAS — Obras de Ricardo
Sepúlveda. Sal»o da Capela Ecumênica de
COLETIVA — Obras de Scliar. Rapoport,
UERJ Rua São Francisco Xavier. 524. De 2*
Manoel Costa. Bracner. Bianco e outros.
a sâb.l das 10h às 21 h. Ató dia 31 de agosto.
Scopus Galeria de Arte, Av. Atlântica.
4 240 loja 207. Copacabana. De 2a a 6a. das
— Esculturas de Nelide Bertoluc14h às 22h. Sáb., das lOh às 19h. Até 10 de COLETIVA
Alexandre Antunes. Irenu Garcia, Milton
ei.
setembro.
Maia. Paulo da Rocha e Roberto Cidade.
ELSO — Pinturas Pau-Brasil Artes Galeria, A.M.NIemeyer, Shopping Center da GaRua Maria Angélica, 171 B —J. Botânico. De vea Rua Marques de Sào Vicente, 52 — loja
2a a 6a, das 14h às 19h30min. Sâb., das 16h 205. De 2aa6a. das 1 lhas21h; sáb.dasllh
às 20h. Até 31 de agosto.
às Í9h. Até quarta-feira.
COLETIVA — Exposição de trabalhos dos MIRANDA — Pintura primitiva. Museu Nacional de Belaa-Artes, Avenida Rio Branco.
artistas: Marina Colasanti, Daniel de Souza,
199 — Centro. De 3a a 6a. das 12h30min às
Gama, Leontina, Carlos Magano e Rtssone,
18h30min, sáb. e dom. de 15h às 18h. Até 5
entre outros. Galeria de Arte Dezon, Av.
Atlântica. 4240-lj 215 (Shopping Cassino de setembro.
Atlântico). De 2a a 6a, das 10t\às 21 h; sáb.. VERÔNICA DEBELLIAN ACCETTA — Pinató às 19h.
turas. Associação Médica Fluminense. Av.
123 — Icaral, Niterói. De 2a a
ACERVO — Mostra de obras de Aluisio Estácio de Sá,
21 h. Ató sexta-feira.
Carvão. Antônio Dias, Cildo Meireles, Flávio- 6a das 9h às

ESTRANHA REALIDADE — Exposição de
desenhos, pinturas e xerox-gravuras de Valeriano. Galeria do Teatro Maison de France,
Av Pres. Antônio Carlos. 58. De 2a a 6a, de
9h às 12h e de 15h às 18h. Até o dia 31 de
agosto.

RESTAURANTES

Neste cupão 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
vaçóes", pode acrescentar
qualquer comentário, inclusive sobre a qualidade da projeçáo ou o estado da sala. As
cotações serão computadas
diariamente. Tirada a média,
esta será publicada junto à
nota do respectivo espetáculo na seção Divirta-se do Cademo B. O cupáo deve ser
entregue na agência de classificados do JORNAL DO
BRASIL mais próxima de
sua casa ou enviado pelo Correlo para o JORNAL DO
BRASIL, Seção Divirta-se.
Avenida BrasU, 500. 6o andar
_ CEP 20.940.

A DIMENSÃO OCULTA — Exposição
pinturas de Carlos Henrique Magalhães.
Viso.
pume Bar a Restaurante. Rua
Caravelas. 176. De 2a a 5a e dom.,
e
sáb..
6a
11h30min à 1h30min;
11 h30min às 3h.

MENDEZ — Caricaturas. Espaço Ahemativo da Funarte, Rua Araúp Porto Alegre, 80
_ Centro. De 2a a 6a, de 10h às 19h.

COLETIVA DE DESENHOS — Sessenta e
de vários
quatro trabalhos de oito artistas
Estados do Brasil. Galeria Rodrigo Mello
Franco de Andrade/Funarte, Rua Araújo
Porto Alegre, 80. De 2a a 6a. das 10h às 19h.
Ató amanhã.

TEATRO

—
LAMAS — Rua Marquês de Abrantes. 18
Flamengo (205-0799) Aberto diariamente
das 7h às quatro horas da manhã E um dos
restaurantes mais tradicionais do Rio e exisdia
te há 108 anos. Especialidade da casa.
miqnon Capacidade para 240 pessoas, sem
ar condicionado ou estacionamento próprio
Aceita cheques, recusa cartões de crédito,
não entreqa a domicilio mas fornece quentifile
nha Couvert opcional CrS 80 Pratos
ao alho e óleo (CrS 800), a parmegiana (CrS
900). à francesa (CrS 900), lilè metro (recheado com presunto e acompanhado por batatas-fntas. arroz, farofa, petit-pois, presunto,
e
ovo estrelado e salada de alface, tomate
nao quer
palmito, a CrS 1 mil 50) Para quem
comer carne, há uma boa variedade de
1 mil) e o
pratos como peixe à brasileira (CrS
camarão a baiana (CrS 1 mil 400) Sobreme-

— Desenhos.
PINA DE OLIVEIRA BASTOS
Livraria Dazlbao, R. Visconde de Pira|á, 595.
loja 112 — Ipanema. Até sábado.

OSMAR VILAR — Fotografias. Galeria de
Arte Centro Cultural Cindido Mendes.
Rua Joana Angélica. 63 — Ipanema. De 2a a
6a, das 10h às 12h e das 17h às 22h30min,
sáb. e dom., das 16h às 20h. Ultimo dia.

com
(trompete), dom., noite de Dixieland
A
Juarez Araújo e The Mississipi Dixie Band.
consumapartir das 22h. De 2a a 5» e dom.,
consumação
ção a CrS 1 mil, 6a e sáb.,
minima de CrS 1 mil 500. Rua Maria Angéh-

LEILA DINIZ 10 ANOS DEPOIS — Exposicom fotos
ção retrospectiva: 35 painéis
depoimentos a
inéditas, entrevistas,
Mandas,
posters Centro Cultural Condido
Rua Joana Angélica. 63. Diariamente, das 8h
às 22h. Ató 30 de setembro.

Rua
DENIRA — Pinturas. Galeria Bonino.
2a
Barata Ribeiro, 578 — Copacabana. De
Ató
sáb„ das 10h às 12h e das 16h às 22h.
sábado.

COLETIVA — Esculturas, múltiplos e ceramicas, de M' Pólo. João C. Galvão Vasco
Prado, Toyota. Corbetta e outros. Aktuell
Objetos de Arte, Av. Atlântica. 4 240 Lj.
223. De 2a a 6a, das 12h às 20h; sáb.. das
14h às 18h.

Wm

Shiró. Maria Tomaselli. Wilma Martins •
Rubens Gerchman, entre outros. Galaria
Saramenha. Rua Marquês de São Vicente,
52'lj 165. De 2° a 6", das 13h às 21h; sáb.,
das lOh às 18h.

JOSÉ ALTINO — Pintura e xilografia. Galaria Funarte, Sérgio Milliet, Rua Araújo Porto Alegre. 80 De 2a a 6a, das 10h às 18h. Ató
dia 1o de setembro.

PASSAGENS — Exposição de aquarelas de
Rosa Beatriz Carballo. Galeria de Arte
FESP. Av. Carlos Peixoto. 54. De 2a a 6a, das
12h às 20h. Último dia.

as
Clementina de Jesus e o Grupo Os Tincoãs são
no
semana,
atrações do Seis e Meia desta
Teatro João Caetano
SEIS E MEIA —
Jesus e Tincoãs.
Tiradentes, s/n .
Ingressos a CrS

MICROCOMPUTADORES — Exposição de
microcomputadores de uso pessoal ou domestiço Hall central do Barrashopping.
Av das Américas, 4666. Ató quinta-feira.

— CerâmiÃDALTON FERNANDES LOPES
cas Musau Nacional de Belas Artes. Avenida Rio Branco. 199. De 3a a 6a. das
12h30min às 18h30mm; sáb. e dom. das 15h
às 18h. Até 31 de agosto.

de
ca. 29 (286-8338).
SHOW — Show com a participação
Anísio.
NICE — Restaurante com pista de
vários artistas e cantores, com Chico
CAFÉ
Loran.
Apresentação do cantor Jamelão e da
Costinha, José Vasconcelos Berta
dança.
Ramalho.
de Moacir Silva e Eli Arcoverde e
Lúcio Mauro. Jerry Adnani. Elba
orquestra
Betty
Nara Leão. Jessé, Alcione, Rosemary.
seu conjunto. Sábado, feijoada-dançante.
Faria Daniel Filho, Chacrinha. Toma Carreto,
Couvert de 2a a 4a, a CrS 400. e de 5a a sáb.. i
Tihany
Fernando Torres e outros. Circo
a CrS 600. Av. Rio Branco, 277. subsolo (262a CrS _
Praça Onze. Hoje às 21 h. Ingressos
0679).
mil (platéia preferencial). C.S1.200 (platéia
DA VINCI — Piano-bar anexo ao restaurante
h.
e CrS 600 (platéia alta e popular)
Michelàngelo. Diariamente, a partir das 21
gsngcial)
—
Show com a
música ao vivo para dançar com o conjunto
PROJETO CARIOQUINHA
de Luiz Carlos Vinhas. Largo de S. Conrado,
cantora Zezé Mota. Faculdades Integradas
Moacyr Bastos, Rua Engenheiro Trindade.
20 (322-3133).
Entrada
18h.
229 — Campo Grande. Hoje às
POKER BAR — Piano-bar com os pianistas e
(4
*•••*
leitor
do
Cbtaçao
franca.
cantores Athié Bell e Mary e o seresteiro
votosl
GonMUSICAL — Show com Tunai
Joel França. Poker Bar. Rua Almirante
CARDÁPIO
AS LÁGRIMAS AMARGAS DE PERua Álvaro Ramos, 408. Hoie as . çalves. DO-Copacabana (521-4999). DianaBarbas,
—Texto
de Rainer
TRA VON KANT
mente, a partir das 17h. Sem couvert, nem
21 h. Couvert de CrS 400
W Fassbinder, Dir. de Celso Nunes.
consumação.
— A Biblioteca
FOLCLORE
DO
SEMANA
Renata
Cor». Fernanda Montenegro,
Casa de
Fundação
da
CHIKO'S BAR — Piano-bar com música ac
Mazzetti,
Maria
Infantil
Juliana
Sofrar. FtosltaTomás Lopes,
vivo a partir das 20h, com Luizinho Eça e
Rui Barbosa, promove até o dia 27, dentro da
Carneiro da Cunha, Joyce de Oliveiatividaseguintes
as
Edson Frederico (pianistas.).. Lenv Andrftdt. n.
Folclore,
do
dos
Semana
Teatro
" 'Celeste
ra Paula Magalhães.
(cantoras) e' Ricardo dos Santos
_des_«xp©s^ãer-^ramWt7acão-,---tHaTriuht_i--deSJ/icent»
de
"fantoche,
_
CÓiatro, Rua Marquês
(baixo). Aberto diariamente, a partir das 18h,
danças e outras atividades Casa
. .tf. -^-•2»-(2?4--98S5r.~Ar2reTP. as
134 De
com música de fita. Sem couvert. sem
da Rui Barbosa, Rua S. Clemente.
I7h e 21h30min; de 4' a 6", às 17h.
15h___
consumação minima. Av Epitácio Pessoa,
hojejjté o dia 27 às 10h e às
Ingressos a CrS 1 mil 200 e CrS 700
formado
1 560 (267-0113 e 287 3514).
e
500
(2a
mil
o~T7icTdélõck
com
ÜpjZZsihow
|ya'-fàs17h).eCr$:1
nor Ricardo Lima (guitarra). Peninha (baixol e
3* às 21h30min)
Humana,
TURÍSTICOS
David (bateria). Western Club, Rua
Figurinista de alta costura, viHoje às 22h. Ingressos a CrS 200.
380
toriosa e aparentemente segura
Cotação do leitor •• (2 votos)
dè si, revela suas fraquezas ao
OBA OBA — Show com Oswaldo SargenDANÇAR
PARA
atravessar duas traumáticas expetelli as Mulatas Que Não Estáo No Mapa.
rièncias amorosas.
ntmistas e cantores. Rua Vise. de Pirajá, 499
—
Restaurante
TROIS
DEUX
UN
CAFÉ
Couvert
(239-2497). De 2a a dom., às 23h.
dança.
de
com
e
pista
internacional piano-bar
de CrS 1.980, com direito a dois drlnks. sem
cantor
CòtaçSodo leitor •+•*• (6votos)
o
com
vivo
ao
música
Diariamente
consumação minima.
ALEM DA VIDA — Textos psicograMiltinho e o conjunto de Djalma Ferreira.
— Show com Luis César.
fados de Chico Xavier e Divaldo
a 5a a Ct$ 400 e 6a e sáb , a
3a
de
SAMBUMBUM
Couvert
Franco e teatralizados por Augusto
Diva Flores, Edson Farr e participação de
CrS 600. Av Bartolomeu Mitre, 123 (239e
Gomes
Hilton
Vannucci,
César
mulatas e passistas. Diariamente, a partir
0198 e 239-5789).
Paulo Figueiredo. Direçào de Augusdas 23h. A casa está aberta diariamente para
2a a sáb apre—
CaroFelipe
Com
Programação
21
Vannucci
CLUBE
César
to
almoço e tem música ao vivo para ouvir e
Milito e
sentação dos conjuntos de Osmar
ne. Lúcio Mauro, Jorge Luiz Queidançar a partir das 19h. Solaris. Rua HumaiRonnie Mesquita, 2a, noite de Jazz, convidatoz. Lady Francisco, Lea Bulcão. Sotá, 110 (246-7858 e 286-9848) Couvert de
dos Cacau. Ricardo Pontes e Guilherme
lange Teodoro e outros Teatro
Ci$ 600. por pessoa
Rodrigues (saxes) e Guilherme Dias Gomes
Vannucci, Rua Marquês de S Vicente, 52. Todas as segundas-feiras,
às 21h30tnm e terças-feiras, às
17h30min e 21h30min. Ingressos a
CrS 600.
_ Leitura
KICK A BROKEN HEAD
dramática de trechos de oito peças
da nova geração de autores britamco-» Auditório da Cultura Inglesa.
Rua Raul Pompéia. 231 10° Hoie as
21 h Entrada franca

TININHO — Pinturas. Restauranta Tapumo Rua Vise. de Caravelas, 176. Diariamente de 11 h30min à 1 h da manhã. Ató outubro.

TROUXAS _ Esculturas em cerâmica Galeria Macunaima. Funarte. Rua Araúp Porto
19h
Alegre. 80 De 2a a 6", das 10h as
Inauguração hoje Até o dia 8 do setembro

; Pior programa humoristico da televisão. .Além de
quadros sem graça, só sabem confundir humor com
sexo e exibicionismo. Pe."dro Aniceto Antunes Neto,
;estudante.
¦

SHOW

Amélia. 9-8° andar. De 2a a 6a. das 14h às
18h. Até sexta-feira.

COLETIVA — Obras de Bruno Giorgi. Reynaldo Fonseca. Iberè Camargo e outros
Cláudio Gil Studio de Arte. Rua Teixeira de
Melo. 30 A. De 2a a dom , das 10h às 13h e
de 15h às 22h Ate 8 de setembro

+

*
A TODA HORA ROLA
•UMA HISTÓRIA (Teatro
:Clara Nunes) — Apresenta:çâo excelente. .A simpllci^dade dele é a mesma de
'.sempre.
Bom letrista, com
".versos bem-feitos. Paulo
;Roberto da Silveira, ra;dialista.

JORNAL DO BRASIL

DIVIRTA-SE

segunda-feira, 23/8/88

a

01 — Encontro Marcado — Primeira
edição — Palavra oe Dom Marcos Barbosa
00 — Agenda — Indicação dos principais acontecimentos do dia. no Rio nc
Brasil e no mundo
7 10 —lornal da Feira — A nutricionista
Cristina Pmneiro da informações sobra
uso s 3Drovp-íflrnento d9 alimentos
7 15 — Hoje na Historia — Os fatos do
dia através um personagem famoso
30 - Jornal do Brasil Informa —
Primeira edição — Noticiário
Resumo das
30 — Hoje no JB
noticas mais importantes publicadas peio
JORNAL DO BRASIL
Informações
Jornal da Feira
8 45
urra
diretamente oe duas feiras livres
da Zona Sul e outra aa Zona None Preços
dos pnncpais produtos e indicações pa-a
suas compras
''"'r •+*_•_•+ '.'T VOtOSi
¦_".j~ãO r"1 "?

9 00 — Debato — De que forma o anteproieto da lei do desenvolvimento urbano,
elaborado pela CND. U —Comissão Nac.onal de Desenvolvimento Urbano, atmae você. cidadão comum' Pois este tema
estará sendo debatido hoje. com a participação de Luis César Queiroz Ribeiro,
professor do curso de mestrado da UFRJ
Jó Resende, presidente da FAMERJ a
Helia Nassif. reoresentame do Sindicato
dos Arquitetos do Rio de Janeiro A apresentação do programa e de Eliakim Arau)C
e você pode participar pelo telefone 2347566
12 30 — Jornal do Brasil Informa — 2"
edição — Noticiário
18 00 — Ave-Maria.
18 30 — Jornal do Brasil Informa — 3*
•dição — Noticiário
Cotação do leitor **¦*¦•• (603 voto?/
20 35 — Encontro Marcado — 2* edição
Palavra ae Dom Ma-cos Barbosa
Cotação oo leitor •*** 115 votos)
23 00— Noturno — Programa de musica
" entrevistas, que aterxie a oco dos des
- . ntes
Apresentação ae Luis Carios
_3-CO-

GRUPO CALEIDOSCÓPIO — Recital do
Grupo formado por Denise Brandão, Ledy
Olinda Firme, Minam Moreira. Suzana Ttavassos e Magu Pacheco Programa música
medieval, renascença italiana, cancioneiro
ibérico e brasileiro Sala Jacobina. Rua S
Clemente. 117 Quarta-feira às 21 h Ingressos a CrS 300 '
ORQUESTRA DE CÂMARA DO CONSER—
VATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA
regência
a
sob
da
Orquestra
Apresentação
de Marco A. Macen Programa obras da
Bach, Mozart « Pichl Auditório Loren_o
Fernandez (Conservatório Brasileiro de Musica). Av Graça Aranha. 57 12° Quarta-feira
as 17h
SEGUNDAS LÍRICAS — Trechos da Operas
de Gounod. Massenet, Bizet e Saint-Saans a
outros. Teatro Glauca Rocha, Av Rio Branco. 179. Hoje as 18h30min. Ingressos a CrS
200

00 30 — Jornal do Brasil Informa —
edição final

FM ESTÉREO
99.7 MHZ
HOJE
20 horas — Suite em Sol. da Pacheibar
(PaJtard — 7 17), Concerto am ré manor,
Bach .Engi>sri
para três cravos a cordas, de
Concert — 14 00) Concerto a quatro am
Fá Maior, op. 11 n" 6. de Bonpom II Musici
- 10 59) La Damnation da Faust d»
Berlioz (Veasay Gedda. Bastm. Van Allan.
Coros e Orquestra Sinfônica de Londres,
regência de Colm Davis — 2h10m)

AMANHÃ
20 horas — Three Placas In New England.
ce Charles ives (Hanson — 18 17), Bachianas Brasileiras n° 3, para piano a orquestra Je Viiia-Lobos (Braune — 28 351. Tha
—
King shall rejoice de Haende: (Witeocks
10 551. Sinfonia concertante em Mi bamoi, para violino, viola a orquestra, K 364.
de Mozart (Grurniaux. Pe^cca e Davis
30 37) Quarteto com piano, em Ml bamoi. op. 16 de Beethoven (Horszowski _
Quarteto Budapest - ?A 30). Sinfonia n° 2.
em Re Maior, op. 43. ae ciDe us t^arajdn
47 40)

segunda-feira, 23 8-82
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CADERNO B

JORNAL DO BRASIL

LUIS FERNANDO VERÍSSIMO

1 I

AS COBRAS

FILATELIA

A ARTE NEGRA
NOS SELOS. I
DOS ORIXÁS

&A OJWrW A
fiaJMe^A. ÊLA...
ÍV5 ££Fg£A AÍ».
Ç£#\ egtXXA rJÁO

UMA íêtTÜLA

f ZhWO )

ALóüMA a>l5r\...

Carlos Alberto L. Andrade

VEREDA TROPICAI
—¦

uma das mais
0
__
expressivas criabrasiselos
em
ções
leiros- nos últimos
COM
anos, circularam, ontem, em
Salvador (BA) as três peças
emitidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ÉCT) na série Indumentárias
de Orixás — Iemanjá, Xangô
e Oxumaré; lançadas no re-;
da arte negra no Brasil, i
gistro
- Criados por Darlan Rosa,s
os desenhos que deram oria
gem aos selos mostram toda
intensidade de cores e vestes
em trabadas figuras rituais dos cultos afro-brasileiras, de setores
parte
elogios
por
merecer
a
lho qüTcomeça
Uanrio<;
à fllatelia e a organismos oficiais.
B
à
popuAQUI VAI O f\AAlS
Com notável apelo temático, ligado
cultura
receberam
FAMOSO CAUSÍDICO
lar eà arte de origem africana, esses três selos
um numa
DO IWUMDO A CArVWSagem de 1 milhão 500 mil exemplares cada postal braNHO OO FOROJ.
deZtraçáo do interesse da administração
no extenor.
comercialização
à
levá-los
em
sileira

(

^KMy

PJocêAcRBvir^ .)

HORÓSCOPO

NANI

1

p>p

)

_3

-A_k.|,_

\\_ r_________j__5

j..4l./

^S

/VOLTA

MAX KUM

ÁRIES — 21/3 a 20/4
Dia de boa regência, com
FINANÇAS e NEGÓCIOS:
Procure
sua
em
quase totalidade.
_S_Sdés positivas
novas em
ao
q^stôes
julgar
equilíbrio
agir com mais
^ afirmação pesseu trabalho. PESSOAL: Momento
VIDA INTIMA^
soai' Tarde e noite movimentadas.
momentos de tristeza e
reserva
lhe
Quadro que
Procure distrair-se egfuto de ambientes
% rospecçao.
agradáveis. SAÚDE: Estável.
sejam
que não lhe

*

TOURO — 21/4 o 20/5
CHARLES M. SCHUL

PEANUTS

FICO U/V\A FERA
QUANDO ESTE ClDA DÃO FALA ALEMÃO!

a se mateFINANÇAS e NEGÓCIOS- Hoje começam
seus nerializar indicações de desfavorabilidade para
Comece agora a agir com
finanças
e
trabalho
gócios.
PESequilíbrio e cautela Não confie excessivamente
sobre seu comporSOAL Reflexos do quadro anterior
e debilitalamento que se poderá mostrar influenciável
e apoio por parte
do VIDA ÍNTIMA Reconhecimento
Boa
de pessoa muito intima SAÚDE

GÊMEOS — 21/5 o 20/6
de mais duas
• A ECT deverá participar proximamente
stands
manterá
nas
quais
exDOsicões internacionais
de carimbo comemoratinam a venda de selo e aposição
'82 que comemora o centenavo Sâo elas a San Marino
_
JOHNNY
naquela pequena
emitido
inteiro
postal
nrimeiro
rio do
\_J
'82 que reunira, em A.C
Espamer
a
e
república européia
e
Aménca
da
dos
países
-DÍAiVVAMTE""7\_
Portomco os colecionadores
! ]
( MEU
/ONDE O
\
( NA ^OALHERlA ¦>/
¦?Sr^álerpraticamente"auto-suficiente na produV*
VIU PELA
PREFERIDO «SUMIU! J
f
\
>:
7> i
atribuindo uma grande
1
ULT1AAA
—*-.
V
cãíKetróleo a Argentina vemcombustíveis
^^
fosseis
po
de
substituição
?mportànc a à
postal
administração
A
outros de fontes renováveis. um selo registrando a
daauelepa^ acaba de lançar
emTucuman.
São de álcool à gasolina comercializada Brasique se
seguido
pele;
ser
a
exlmplo
Is %*é ímbom
na substituição do
presume ser o maior interessado
ate o momento nào
e
álcool
que,
neSoimportado por
dos selos instituopinião
de
descobriu a força criadora
esta coluna, a
• Retificando informação publicada pornota
a imprensa
distribuiu
ECT
da
Filatélica
AsSsSia
de Prata.
Rosa
o
prêmio
que
em Brasília (DF) informando
do Congresso Interna^N
yOS
Suído ao bloco comemorativo Pietrinat
¦/<
Checcacci foi t—'/•• _,,,__,.
GUERREIROS DA
1
ENTÃO p
conaTsào Gabriel, de autoria decomo
festejos
dos
DIREITA ESTÃO
Itália,
AS
parte
ÚLT1-A
(
TROUX&
na
Cássia,
em
tóUr3AOCAtrv\ER_.CER\ (
outorgado
mascimento de
comemorativos do sexto centenário de
do Brasil
f<? Clube da Medalha -da Casa da -Moeda
^-^_^_^^____-_^_^r \| TeiM..^
>.J \|
Rio de Janeiro)
(^Al DE MIM
Tpraca da República, 173 CEP 20211
bronze
e
Socou à venda medalhas em ouro..prata
centenário da
co ncidinao com as comemorações do 'Cabeça Grandenominados
ernissáo dos Selos, postais
lançamento, do
S tema escolhido pela ECT para^seu
pelo CMbe
Diá" do-Setó neste ano. Os preços atabmdos
374 mil, crç a
Cr$
de
são
emissão
sua
esta
a
daMedalha
mil e CrS 5 mil 800, respectivamente,
Jacarepaguá, no
f O Sr Manoel Pedro A,de Meirelles, o^endereço
da Casa
Rio de Janeiro (RJ), consulta sobre
A correspondência
Stanllv Gibbons, em Londres. NR:Ltda.
deve ser enderenara StanleyGibbs International - OLX
- London WC2R
London
Steand
Sa n391
"
"W^ff- U_^
;
•
England.
(corrida d|?tres pe^JMMêM TOdOS

KID FAROFA

O MAGO DE ID

HAR1

CÂNCER — 21/6 o 21/7
hoie estará sujeito a
FINANÇAS e NEGÓCIOS Você
erros e enganos
a
levá-lo
mfluências que podem
Procure ponderar
danosos para sua atividade rotineira
assunto de maior
bastante antes de decidir qualquer
Quadro influencieUPelo
PESSOAL
,mportánc,a
VIDA ÍNTIMA.
trânsito astrologico geral deste dia
Alegria e entendimenTardei noite muito agradáveis
to SAÚDE Muito boa

__^_"
^\

r__

VIRGEM — 23/8 o 22/9

_™_^''wi7

segundas-feiras. CorresEsto coluno ó publicada regularmente às
Portal 3908 CEP 20001 - R.o de Janeiro
Caixa
a
paro
pendência
— RJ.

Ã

0

lu

I

árvore do gênero Andira
•¦.

(6)

bastão de cacique (5)
chaga (6)
chupim (7)

gênero de legumiuosas
(7)
.
indígena do no Trombeta
(6)
localizado na uretra (7)
pequena residência (7)
pequena umbela (8)
10 pertencente aos montes
Urais (8)
11 pessoa versada em uromaneia (8)
12 que tem uma só linha (8)
13 receptáculo de votos (7)
14 relativo a gengivas (7)
15 relativo a unidade (8)
16 relativo à urometna (10)
17 relativo ao umcismo (8)
18 senzala (6)
19 ural (7)
20 uvaia (7)
Palavra-chave 19 letras

GARFIELD

q,"'s

Consolidação de ganhos
FINANÇAS E NEGÓCIOS
agradáveis em
Surpresas
materiais
ou de recursos
ser resolvihoje
pode
que
reláçâb a assunto pendente
PESSOAL
do cie forma inesperadamente positiva levar apenas
não se deixe
Controle seus impulsos e
Comportamento introÍNTIMA
VIDA
pela aparência.
astrologica para este
regência
boa
vert.do apesar de
Ligeiramente debilitada.
aspecto Dedicação SAÚDE.

ESCORPIÃO — 23/10 o 21/11
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YOUNG E JIM RAYMOND

1

ué.NBMTIRBI
A AGULHA M

W0) \ ^^ta

M%

traz ao
FINANÇAS E NEGÓCIOS Esta segunda-feira
a
escorpiano aspectos de favorabilidade que começa
aproveise
Procure
intensa.
muito
forma
firmar
de
se
as suas
tar desse quadro, moldando otimisticamente
mistiações PESSOAL. Favorecimento em assuntos
Regência
cos ou psíquicos. Intuição. VIDA ÍNTIMA
o amor
de positividade tanto em família quanto para
mais terno
Busque a alegria de um relacionamento
SAÚDE Boa

çAfilTÁRIO -

DEAN

ttvtt-1
BELINDA
r—
,

= Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado
no quadro acima Ao
vocábulo, cuias vogais |a estão inscritas
20 conceitos, devendo
lado ã direita, é dada uma relação de
cada um. com o numero de
ser encontrado um sinônimo para
começados
pela letra inicial da
todos
entre
parênteses,
letras
todos os sinônimos estão contide
letras
As
palavra-chave
as letras repetidas
das no termo encoberto, respeitando-se

favorecimento, pela
FINANÇAS E NEGÓCIOS Dia de
os contratos, assinatura de
Mercúrio,
para
de
posição
o trato com a Justiça e documenpapeis importantes,
PESSOAL: Procure adaptar-se
bom.
ros Clima muito
e deu mundo particular
às exigências do seu tempo
Ternas manifestações
VIDA INTIMA Bom aspecto.
amorosa tranqüila
Vivência
e
consideração.
de apreço
SAÚDE: Boa

LIBRA — 23/9 o 22/10

JERÔNIMO ______

PROBLEMA N° 1 080

LEÃO — 22/7 a 22/8
Inicio de semana que
FINANÇAS E NEGÓCIOS
intensamente favodisposição
uma
Ss-rva ao leon.no
novos Tranqui_vè em relação a empreendimentos
PESSOAL Disposição
dade profissional Realização
Alegria VIDA
nara o trato com amigos e conhecidos
excessro
marcadas
por
decisões,
Suas
ÍNTIMA
<orma intensa a v.vênde
afetar
peísonaüsmo. podem
cia ro_!__!___n_jami!&^

)

1

¦Or-OC-RIFO

de esperanFINANÇAS e NEGÓCIOS Concretização
sua vida material
ças em'negócio de importância para
Regência favoraAspectos benéficos e de significado
Manifestranqüilo.
bastante
Momento
vel PESSOAL
Quadro que realça
tações de apreço VIDA ÍNTIMA
Positividade
influência favoráveis da Lua e de Vènus
muito benéfico ao
em assuntos domésticos. Clima
Debilitada
amor Compromissos SAÜDE

1—

S___3f*
J^SXM

& I

22/11

o 21/12

Hoje você terá condições,
FINANÇAS E NEGÓCIOS
de
tino
e
para os negócios,
acuidade
sua
a
q aças
chancei de
boa
com
contatos
?éafear importantes
Trato benéfico e bem
ucro Vantagens PESSOAL
Entendimento
conduzido com amigos mais próximos
Manifestações de cannho
ÍNTIMA
VIDA
proveitoso
de pessoa que lhe e
e ternura podem ser esperadas
Estável
muito importante SAÚDE

CAPRICÓRNIO

— 22/12 o 20/1

XANTO

1 079: Palavra-chave
Soluções do problema n
CREATININA
xanteina xenon xará
Parciais xantona, xanto. xantena.
xancaá xareta xantico. xanta
xarmno.
xona.
xacara,
xátria
xmane
to, xáia, xaira, xícara, xera, xintó,
CARLOS

CRUZADAS
— passagem em
HORIZONTAIS — 1
cerva que separa pastos, ou aivisas
de propriedade. curais, ordinariamente
tafechada por meio de troncos ou
9 buas dispostas horizontalmente,
- o que e
untuoso. oleento, 10
se tala, 11
próprio da pessoa com que
encaixes feitos numa peça de mamecha de
deira a íim de nela entear a
— peça adaptável a
outra peça. 12
bocaboca do tubo da alma de uma
do tempo
protegè-ia
paia
de-fogo.
em uso, a parte
quando nào está
13 —
exterior do casco das bestas,
15
mterieiçâo que exDnme espanto.
planta da família das acantaceas.
cultivada em lardins. de flores granfruto capdes roxas ou vermelhas, e
Cana.
sular, 17 — herói epõnimo da
da adivifilho de Feroneu e inventor
~
nhaçào por m&° das aves> ^ —
19
cartas,
de
espécie de |ogo
ae
espécie de caramancháo coberto
ramos ou de capim, perto dos galpões
resguardo cie
ou dos ranchos para
os raios do
contra
amma.s
e
pessoas '22
mortos. 24
—
região
dos
sol (pi)
— taxa'paga a autoridade eclesiástica
(ÍU! viut'

ano deslada pelo rendimento de um
27 —
—
sede,
(ant)
25
se beneficio.
fragmentos
de
e
areia
de
monticulo
após
de rochas que. em geral, surge
28 —
colma
qualquer cabeço ou
linear a
curva esférica em que e
seus
relação entre o ângulo polar de
entre o seno
pontos e a longitude ou
longitude,
do ângulo polar e o seno da
— camada exte30 — entre nos, 31
em
rior da crosta da Terra, constituída
rochas
graniticas
totalidade
por
sua
ií
abundantes em silicio e alumínio,
— casa onde se hospedavam a corte
e os embaixadores
— abertura feita na
VERTICAIS — 1
balaustrada
borda, ou passaaem na
de navio,
abertura feita no costado
— inter
mercante de grande porte, 2
3 leiçào oue exprime afirmação,
4 — certo brmfalta para completar,
5 - derm.te aguquedo de crianças,
envclda estreptocócica que costuma
— técnica de gnastiver por surtos, 6
da
ca que procura aol.car os pr.nop.os
armada
de
teunrão
gente
7
,oga.
(pi >. B pata promover desordem
-Jesionaçâo dada pelos guaranis e ne•na
brancos do alto Paraná aos ca-gan-

índios temidos, 14
gues e a todos os
— armadilha com que se apanham
— designação
animais silvestres, 16
família
comum a várias espécies da
— conduto
das malpighiáceas. 17
aberto e inclinado nos trabalhos da
—pequena
mineração do ouro (pi). 19
—
anilha ou rodela de cortiça, 20
tumor 21 — lesta noturna, em casa
— aposento de frades
particupar, 23
—
ou de freiras, nos conventos. 26
alguma coisa. 29 — ditongo oral crêscente Léxicos; MOR; Melhoramentos; Aurélio e Casanovas.
SOLUÇÕES
DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — acácia, erg nato
tomar, apeiros, pa, totó, pan ote
iu
ficada, cespitoso, error, um. sp,
acre, mitologias, oleraceo
VERTICAIS — anatocismo. capote
atetese, coio, atônito, em rapadoura, grana. os. pas, firula, corage
prior, mesa, pil. oo. te. oc
Correspondência para: Rua das Pai— CEP.
meiras, 57, apf 4. Botafogo
22.270.

DA SILVA

benéfico LucrativiFINANÇAS E NEGÓCIOS Quadro
no trabalho
dade nos negócios e bom entendimento
ou deslocamentos a
Momento oportuno para viagens
se dedicam a ativineqócios Favorecimento aos que
e MnqQjMada
Harmonia
PESSOAL
dades externas
inúteis VIDA INTIEvite aprofundar-se em discussões
coerente de
MA Visitas agradáveis Encaminhamento
SAÚDE Boa
íntimos
problemas

AQUÁRIO-21/1

o 19/2

astrologicaFINANÇAS E NEGÓCIOS Em momento
"eme
devei mo.va,-se
sem maiores indicações, você
venham a beneficia-lo
na busca de alterações que
ação decidifavorece
grandemente a sua
Quadro que
com os
trato
no
Estabilidade
da e franca PESSOAL
Comportamento estável
mais
prox.mos
lhe
são
que
Náo se afastada seu
VIDA INTIMA Pos.tiviaade
afetiva SAÚDE tsHarmonia
ambiente doméstico
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