Tempo

No Rio — Claro a parcialmente nublado. Temperatura em ligeira elevaCão. Ventos Este a Norte
fracos a moderados. Maxima de 30.0 em Santa
Cruz e minima de 16.5 no
Alto da Boa Vista.
O Salvamar informa que
a temperatura da água e
de 21 graus, o mar esta
calmo com águas correndo de Leste para Sul.
Temperaturas e mapas
na pagina 18.
Temperaturas referentes
às ultimas 24 horas.
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Itália com dor

Galvêas admite

Beirute em

despede-se de
Dalla Chiesa

que empréstimo
externo demora

paz ainda
teme guerra

— Enquanto a ação de quem
deve reprimir a violência parece lenta e incerta, rápida, segura e eficaz é
a mão que mata.
Essas palavras indignadas do
Arcebispo de Palermo, Cardeal Salvatore Pappalardo. diante dos caixôes do General Cario Alberto Dalla
Chiesa e de sua mulher Emanuela.
assassinados pela Máfia, expressaram a revolta que toda a Itália sentia ontem, informa o correspondei!te Araújo Netto.
Dos políticos presentes à cerimònia — quase todo o Governo —
so o Presidente Sandro Pertini escapou ãs vaias da multidão enfurecida. Em Roma, a Câmara de
Deputados decidiu votar terça-feira a Lei Anti-Máfia. de autoria
do Deputado comunista Pio La Torrc, assassinado, também em Palermo, em maio deste ano. (Página 8)

O Ministro da Fazenda. Ernane
Galvêas, confirmou, em Toronto,
seCanadá, que, nas ultimas duas
"certa
manas, está havendo uma
paralisação dos negócios ou um retardamento no processo de negociação" de novos empréstimos de bancos internacionais para o Brasil.
Atribuiu o fato a perplexidade eausada pela crise mexicana, mas acha
o problema "de curto prazo".
Preocupados com a crise financeira internacional, os países industrializados concordaram, na reunião
do Fundo Monetário e do Banco
Mundial, em Toronto, que é preciso
fortalecer o FMI. Da Cidade do México. o correspondente Rosental
Calmon Alves informa que a estatização dos bancos dará ao Governo
o controle de mais 35% da. indústria, comércio e serviços, iPágina 19)

Sharon rejeita
e Egito aprova
plano dos EVA

Executivos
fi nanceiros
evitam dívidas

O Ministro da Defesa de Israel,
Ariel Sharon, afirmou que "os Estados Unidos não terão outra alternativa senão a de retirar suas propostas, que não podem ser implementadas, e Israel nào pretende
nem discuti-las". No Cairo, o Governo egípcio aprovou o plano americano, depois de encontro do Presidente Hosni Mubarak com o Secretário de Defesa americano, Caspar
Weinberger.
Sharon advertiu que, se o Líbano
não se comprometer a evitar a presença de forças hostis a Israel no
Sul do pais, Tel Aviv terá que
buscar um status especial para
a regiáo. Tropas israelenses recuaram das posições tomadas na
véspera cm Beirute. Porta-voz
rio Governo israelense disse que
os soldados procuravam minas deixadas pelos palestinos. (Página 9)

Não há perplexidade apenas no
ambiente econômico internacional.
Seminário realizado semana passada em Sâo Paulo, com a participação de 100 executivos financeiros de empresas e bancos, rovelou que estão todos com medo
de levantar empréstimos no pais
e no exterior, por causa das elevadas taxas de juros e do alto risco
cambial.
Os bancos, por sua vez, evitam
comprar mais ações de empresas. A
conseqüência é um mercado de capitais distorcido, com o mercado
futuro de ações muito concentrado nos negócios com três empresas
publicas (Petrobrás. Banco do Brasil e Vale do Rio Doce). "Um escândalo", definem Roberto Faldini, da
Metal Leve, e Thomas Tosta de Sá,
da Corretora Banespa. i Página 20)
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O Brasil não precisa de
mais hospitais. Se os que
existem vivem cheios e
porque falta uma rede eficiente de atenção primaria. afirma o Reitor José
Pinotti, da Unicamp, que
numa mesa-redonda promovida pelo JORNAL DO
BRASIL pediu um Sistema Nacional de Saúde
mais coerente. Este debate é programação de apoio
ao concurso de monografias sobre produtividade,
promovido pela Fundação
Emilio Odebrecht. iPágina 4 do Caderno Especial)
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Com criatividade e parum
sindico
ticipação,
mostra como reduzir o preço do condomínio e conseguir melhor administração de um prédio; uma
espécie de conta corren-'
te remunerada e o novo
fundo criado pelo Cretisul, que dá um rendimento diário do dinheiro aplicado; o investimento em
ouro foi o melhor da semana, pouco recompensadora
para quem investiu no dólar no paralelo. (Página 21)
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Com cartazes e braçatleiras tle luto, moradores fio
Ingá — onde quarta-feira desabou um edifício
— fizeram
passeata, pedindo a fixação de gabaritos para a eonstrueão na Zona Sid. Donas-deeasa reclamavam da falta fie água. (Página IO)
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Figueiredo
fere pé com
caco de vidro

quer distância
dos estudantes

A roupa de marinheiro e
uma inspiração certa para
todos o.s verões. A cada
ano. um detalhe entra
mais forte: as listras nas
camisetas ou o colorido em
vermelho-branco-azul. que
pega ate em tailleurs. O
próximo verão traz tudo
junto, desde as cores ate as
calças brancas com batinhas de pala quadrada e os
saiotes precueados

Domingo

í-.

dor obrigou Figueiredo a tirar o tênis do pé esquerdo. Ao seu lado, ft Governador Amaral de Souza

O verão
da moda
marinheira
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Bom síndico
reduz taxa do
condomínio

Dina Sfat agora é estrela
rio radio. Todas as quintasfeiras, pelo cachê simbólico de CrS 20 mil. ela participa como jurada dos Debates Populares do Programa Roberto Figueiredo. na Rádio Globo. Entre
outras coisas, ela combate
a pena de morte, defendida
por seu oponente. Áureo
Ameno. Num pais onde faltam idéias, quem pensa faz
sucesso. "E eu penso", conclui a atriz.
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Toda de branco no camarim do Canecão — ensaia para estrear Nossos
Momentos, na quarta-feira
- Maria Bethânia e uma
ilha de paz cercada de tensoes. O show sem orquestra terá 50 canções, coro de
quatro vozes femininas e
oito músicos. Aos 36 anos e
47kg. dormindo e comendo
mal. sem visitar os amiuos.
Bethânia confessa; "Nao
tenho mais idade para
isso."
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Retirados os guerrilheiros palestinos, eleito Beshir Gemayel para Presidente, o Líbano se vê diante da possibilidade de viver em paz. Mas e ainda a
imagem da guerra que surge dos escombros da Bei- •
rute muçulmana e da escolha de um falangista cristão para dirigir o país, observa o repórter John Kifner. de The New York
Times.
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Vassouras, no Estado rio Rio. e
uma cidade onde vivem duas comuniclacles "que nào se misturam"; os
moradores tradicionais e os estudantes da Faculdade de Medicina,
vindos de Minas. Sào Paulo e do
Rio, que tumultuam a pacata vida
de interior com os carros barulhentos, o.s ruidosos toca-fitas e as serenatas que entram pela madrugada.
As desavenças as vezes acabam em tiros, riaclos por algum morador mais exaltado. A "invasão
rios estudantes" começou em 1970,
quando a Faculdade foi inaugurada Os vassourenses estáo dividirios: nâo sabem se devem reagir ao
"a baderna dos estuque chamam
dantes" ou aceitar suas originalidades. Afinal, também eles levam
progresso a Vassouras, i Pagina 14)

O porta-voz do Palácio rio Pianalto. Carlos Atila, informou que o
Presidente Joào Figueiredo, na ma
dragaria de ontem, feriu o pe esquer
do com o estilhaço de um copo que
derrubou cia pia rio banheiro, ao
levantar-se. Figueiredo foi atendido na suite do hotel Plaza Sào Rafael. em Porto Alegre, por seu medico, Coronel Newton Matos, e levou
três pontos.
Depois de medicado. Figueiredo
calçou o pé ferido com um tênis
e foi a exposição rie animais em
Esteio. Durante o desfile, revelou
o Deputado Nelson Marchezan. sentiu dor e tirou o tênis para apoiar
o pé sobre uma caixa Figueiredo
desembarcou em Brasília as 17h,
cancelou a viagem a São Paulo
e ficara em repouso na Granja do
Torto ate amanha. (Pagina 4)

Cidade vela e
dá caixão para
o estuprador

Candidato fala
em mandioca e
sofre atentado

Acusado rie 21 assaltos e 19 estuprós em Sáo Paulo e de trés assaltos
e uma tentativa cie estupro em Pouso Alegre, foi morto, nesta cidade do
Sui de Minas, na sexta-feira. Fernanclo Soares Pereira, o Fernando
da Cata. de 21 anos. Mas. para surpresa dos policiais que o caçavam, o
corpo foi visitado por mais de 10 mil
pessoas, que deram terno, gravata e
caixão rie luxo
— Náo entendo. A comunidade
que chorava, que queria o homem
morto, agora faz fila para a visitaçao. Ja chegaram ate fiores -- comentava. perplexo, o Delegado Abel
Lobo Cordeiro. Por temor a Fcniando da Cata. um industrial matou,
sexta-feira passada, por engano a
filha rie 13 anos. confundida com
o assaltante Fernando levou tres
tiros, um no coração >Pagina 1H>

O engenheiro Clodoaldo Torres.
candidato a deputado estadual pelo
PMDB pernambucano, foi baleado
com tres tiros quando fazia um comu'io relâmpago na feira do bairro
de Afogados, em Recife. O candidato a vereador. londy Medeiros.
que participava do comício, apontou o agente Eraldo. da Delegacia
Policial de Afogados, como o autor
rios disparos.
Segundo londy. Clodoaldo Torres foi atingido no momento em que
criticava a demora na apuração do
chamado escândalo da mandioca e
do assassinato do Procurador Pedro
Jorge de Melo e Silva. Clodoaldo
'discursava em cima cie um banco p
esta internado, em estado tirave
no Hospital Santa Joana iPagina .i
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POLÍTICA

dominga, 5/9/82

_PMDB pede igualdade
f para Montoro no rádio~

Coluna do Castello

Depois de ter desafiado a Oposição a
apresentar programa alternativo de Governo, o Presidente Figueiredo pede a palavra
num comitê do PDS em Porto Alegre para
dizer que não adianta a Oposição ter planos,
pois ele permanecerá no Governo até o dia
15 de março de 1985. O programa do PMDB
foi lido em circuito fechado de televisão,
mas, apenas para começar a apontar algumas contradições, a resposta do Presidente
foi levada ao ar, cm cadeia nacional de
rádio, pela EBN, apesar da proibição da
justiça eleitoral. O Chefe do Governo certamente tomará providencias para desvincular-se desse desrespeito à justiça e desse
atentado à eqüidade cometido por"seus auxiliares.
Mas todo esse episódio compõe uma
comédia de erros. A Oposição certamente
errou e errou ingenuamente quando, disputando eleições para vereador, prefeito,
deputado estadual, deputado federal e governador, caiu na provocação. Ela não tinha
por que apresentar programa de governar o
Brasil pois o Governo do Brasil não estava
em jogo. Não está em jogo. A Oposição,
apresentando projeto alternativo, caiu no
laço e pecou por excesso, tanto mais quanto
na campanha não se discutirão programas.
O PMDB, aliás, vem apresentando alarmante sintoma de que perdeu o senso das
realidades. O problema brasileiro, sendo
econômico, financeiro, social, estrutural, o
que quiserem, é, ainda, e principalmente, o
problema político. Cabe à Oposição pregar a
volta à democracia e cobrar do Presidente da
República que complemente seu compromisso de implantar uma democracia no país.
O PMDB não está sendo convocado a governar nem está disputando o Governo. Seu
papel é lutar para que possa mais adiante
disputar esse Governo, que por enquanto foi
posto fora do seu alcance. O Presidente
Figueiredo não conseguiu ainda fixar a tese
da alternância do Poder, embora tenha dado
a anistia, a liberdade de imprensa e a eleição
direta de governador.
Acuado por uma crise de governo, pois
a crise que vivemos é uma crise da responsabilidade do Governo, ele passou a desafiar a
Oposição a apresentar programas como se,
uma vez posta na mesa uma alternativa, ele
se dispusesse a examiná-la e adotá-la. Ora, o
Presidente já deixou claro que não muda,
que não adianta substituir o Ministro do
Planejamento, pois o que viesse em seu
lugar teria de fazer as mesmas coisas que o
atual está fazendo. A Oposição não percebeu isso e, metida em brios, soltou seu papel
para mostrar que também sabe o que fazer
para debelar uma crise. Não é o caso. Náo
há a hipótese de, ainda que seu plano
impressionasse o sistema no Poder, se decidisse demitir o professor Delfim Neto para
nomear em seu lugar o professor Lessa.

'V

Vdlas-Bôas Corrêa
Se o ex-Governador Marcos Maciel
comandar a vitória do PDS de Pernambuco nas eleições, desmentindo as
previsões de um resultado francamente favorável à Oposição, será provávelmente o próximo presidente do PDS,
substituindo o Senador José Sarney,
para ser um dos articuladores da sucessão presidencial de 85.
A previsão de uma fonte do Governo. reflete especulações ouvidas no
Palácio do Planalto, alimentadas por
esperanças pela confirmação de uma
liderança que está sendo submetida a
um severo teste eleitoral. Na renovação dos comandos políticos no ano
que vem. o Governo preocupa-se prioritariamente com a presidência do
PDS e a presidência da Câmara.

«^

Venha conhecer a maior coleção de aves raras, já reunida,
na 1? Exposição de Pássaros Ornamentais que
o Quintas & Quintais está promovendo,
a partir de hoje, ate o dia 10/9, das lOh às I9h.
Vista um jeans, ponha uni tênis e traga as crianças.

Rua Sambaíba, 699 - Alto Leblon

Marco Maciel
espécie de prévia da sucessão presidencial. Se Paulo Maluf conseguir eleger o presidente da Câmara contra um
candodato oficial do Planalto, o seu
caminho para a Presidência estará
consideravelmente alargado. Derrotado, o Planalto terá assegurado o controle da sucessão presidencial.
Para esta e outras manobras, o Governo necessita confiar o PDS a um
dirigente da sua absoluta confiança e
de comprovada competência. Marcos
Maciel preenche os dois requisitos. E
um político de tempo integral e que
cresceu na cotação do Governo. Mas,
antes de mais nada, terá que passar na
prova final da eleição de 15 de novembro em Pernambuco. Levando o PDS à
vitória, com a derrota do candidato do
PMDB, Senador Marcos Freire, Marcos Maciel estará pronto para assumir
tarefas no plano nacional. E pelo menos uma opção ja está reservada para
o esguio e eficiente ex-Governador de
Pernambuco; a chefia do PDS para a
articulação no Partido da sucessão
presidencial a ser comandada pelo
Presidente Joào Figueiredo.
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SÜLDO BRASIL-11 DIAS

Ida ônibus • volta avião -ou vice-versa. ¦¦
Rio Curitiba, Blumenau, Crisciuma , Torres , RioG,ande,Monte*ideo.BuenosAnes(05dias)
SAÍDAS:

05. 15, out.

03,17,18, Nov. 03, 08,13 dez.

12 DE OUTUBRO - FERIADO
•
•
•
¦
-

Pousada do Rio Quente 7
Foz do Iguaçu 7 dias 7
Vale do Itajai
5
Poços de Caldas 4
Ilha do Boi (Vitória) 4
Praias e Águas Paulistas 4

Campos do Jordão 4
Cid. Históricas c/Maquiné 4
S.J. Del Rei • Tiradentes .3
Cidade da Criança 3
Roteiro das Eclusas 4

dias
dias
dias
dias
dias

09/10
09/10
10/10
09 e 10/10
09/10

VIAGEM ESPETACULAR PELOS DEZESSEIS ESTADOS DO BRASIL
Em ônibus de luxo com ar refrigerado
RIO M GERAIS. GOIÁS 0 FEDERAL BELÉM DO PARÁ - Cir lo „o Niurí ¦ (Tradicional Fasla RaTIgiosa a Folclórica!
AMAZONAS MARANHÃO-PIAUÍ-CEARA R. G. NORTE - PARAÍBA PERNAMBUCO ALAGOAS-SERGIPE-BAHIA E SANTO.
somente diurna - duração 24 e 25 dias - saídas: 02 - 04 e 05outubro

ROTEIRO DO OURO (inédito)

12 Países

PORTUGAL • ESPANHA • FRANÇA • ITÁLIA
GRÉCIA • IUGOSLÁVIA HUNGRIA • ÁUSTRIA
CHEC0SL0VÁQUIA • ALEMANHA» BÉLGICA
E INGLATERRA

COM GRANDE CIRCUITO BRASILEIRO TRANSBRASIL"
TRANSAMAZÓNICA - BELEM/BRASILIA - MANAUS - NORDESTE

EM AUTOPULLMAN DE LUXO COM
GUIA PORTUGUÊS

Praius-SerrasToimas Estâncias.

ÚLTIMA PARTIDA DO ANO
18 DE SETEMBRO

HIO CURITIUA, JOINVILLE BLUMENAU. ITAPfcMA. FLOHIANÔPOLIS. SANTO AMARO (CALDAS DA IMPl
HATRIZ). 10HRES. POHIO ALEGRE, ESTÂNCIA SANTA ISABEL. NOVO HAMBURGO, GRAMADO. CENFL A
(HOTEL LAJE DE PEDRA) CURITIBA. S. PAULO. SAO JOSE DOS CAMPOS. CARAGUATATUBA, UHATUBA.
PARATI. ANGRA DOS REIS, HIO.

Duríição 12 dias - SAÍDAS: 08 sut. 04, 18 out. 16 nov. 06 dez.

NORDESTE MARAVILHOSO

obrai
51 dias

FESTA DO CIRIO DE NAZARÉ

Viagem

7.,;;

B DESDE 1840

_feâ^__fs^_/aff«>^r\

PADROEIRA DO BRASIL

¦
07/10
¦
09/10
•
08/10
09/10 10 ¦
11
•
09/10
09/70

dias
dias
dias
dias
dias
dias

COM GRÉCIA
>
DE LESTE
E
PAÍSES
.¦":_•//..•
:7^,;7.77

30% MEIMOSÍ*)

Cr* 139.998,00

(•)

(ob-ervarido au_n raalrivrV»)

TarilaatrraPONTOaPONTO

volta de avião

ida de ônibus

VIAGEM PELOS 9 ESTADOS DO BRASIL ¦ RIO DE JANEIRO ¦ ESPIRITO SANTO • BAHIA • SERGIPE ¦ ALA
GOAS ¦ PERNAMBUCO ¦ PARAÍBA ¦ RIO GRANDE DO NORTE • CEARA.
Duração 14 dias -

SAÍDAS: 17 set. 04 clu out. 03 nov. 06 dez.
Gfndo Circuito
Panamoncano

PERU-BOLIVIA

"Antes

ROTEIRO Rio Cunliba. Para
,nagua. Joinville. Blumenau,
Vale do llajai, Camboriú Fionanopolis, Crisciuma. Torras.
Osório. Porto Alegre, Novo
Hamburgo. Gramado, Canela,
Cascata do Caracol. Canas do
Sul. Lages. Rio Negro. Curitiba. Vila Velha. Foz do Iguaçu,
Cataratas do Iguaçu. Pto. Pres.
Stroea.n-r. IPARAGUAI).
Puerto Iguaiu. (Argentina).
Guarapuava. Londrina, SAo
Paulo. Rio
SAÍDAS:
13, 1«. S«._4,
08. 14. 27. Oul. 05,16. Nov.
05 P«.
OUt\AÇAO:17DIAS.

15 DIAS

FOZ

FOZ

7QUEDASPARAGUAI
CAMINHODO
DESCOBRIMENTO— ARGENTINA SUL
Rio de Janeiro. Governador Vfl' OO BRASIL
ladares. Teotilo Otoni, Jequié.
SALVADOR (04 dias), Feira de
Santana, Vitoria da Conquista,
llabuna. Ilhéus. Porto Seguro.
Monte Pascoal, Santa Cruz de
Cabralia, Vitoria. Guarapari.
Rio de Janeiro. Regresso opcional de aviSo. da cidadã de
Salvador no 8° (oitavo) dia da
Excursão.
SAÍDAS:
09, lS.S_t.09,
19. Out. 09, 19. Nov. 05.
Doi.
DURAÇÃO: 10 DIAS.

VIAGEM AO SUL

MATOGROSSO

ROTEIRO DAS
MISSÕES

BARILOCHE

ARGENTINA
PARAGUAI BRASIL
7QUEDAS
Rio S Paulo. Curitiba, fai.
(ThermcSL Santo Anoefo. Rui
nas de Sio Miguel, Sao Boria
Santo Torne Posadas, Mrnjs
de San ignacro. Mm. Encarna
cion Ast.nc«on.Fozdc!guaçu.
Guaira iSete Quedas) Mannga,
Londrina S Paute. Rio
SAÍDAS.
15. 30 Sai. OS. 15 Out 16
Nov 07 tW
DURAÇÃO 13DIAS

hB_1||||

7 DIAS

ARGENTINA
PARAGUAI.
Rio. Registro. Curitiba. Vila Ve
lha, Ponta Grossa, Guar Apua
va, Cataratas do Iguaçu, Para
guai.Pto. Pres Stroessner)Ar
gentina (Puerto Iguaiu, Mis
siones..Curitiba,S Pauio.Rto
SAlDAS:

MARAVILHOSA VIAGEM EM
NAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVI
DADE DA URBI ET ORBII. -««¦
condo o Rio Paraná ate Guaira
e continuando de ônibus visitandoSaoPaulo.Pres Prudente. Pres. Eptacio. Guaira. Sete
Queda*. Cataratas do Iguaçu,
Garganta do Diabo. Pto. Pres.
Stroetsner. Assunção. Lago,
Ypacaray. Argentina CuritibaPonta Grossa, Vila Velha, Curitiba Rio
SAÍDAS:
07, 14, 16. Sot. OS. 12.
13. Oul. 09. 10. 16. Nov. 07,
08. Dez.
DURAÇÃO: 16 DIAS.

-_^^_Ü^--I

EXCURSÕES

II. Sal. 03.
09, l«, 23. 30, 31. Cul. 06,
16.20, Nov. 05 Dm.
DURAÇÃO: 7 DIAS.

mmm ¦_¦____~Bj. _pe___JB

BRASÍLIA
CALDAS NOVAS

2QCI3

Tol

SULDOeRASIL.
S. Paulo. Curitiba, Paranaguá,
Joinville. Blumenau, Majai,
Camboriú, Florianópolis. Torres. Gramado. Caneta, Caracol. Novo Hamburgo, Catiai
do Sul. Podo Alegre Pelotas,
Chw
MONTEVIDEO. PUNTA DEL
ESTE. BUENOS AIRES IS rtiati
Tigre e Delta det Paraná. Ptata.
Mar dei Plata. Buenos Aires.
Monlevideo. P Alegre. Curti.ba Rio
SAÍDAS:
10. Sm
10. Oul 07
Nov. 12. O...
DURAÇÃO» DIAS.

'0, 17 Sm. 06. 15, 21.
Out 0». 13. 20. Nov. 04 10

Du.
DURAÇAOIIOIAS.

23 e 35 dias

lh mu t>

tr„t,'*i

I

TIJUCA

n

PAW, ü I,,,.,„,„

' -'

•'-¦:

SOSfTF

':- -'

R„„ v.,c

I

DO ATLÂNTICO AO
PACIFICO
Rio, Cufitib*. Foz. Anuncio,
Sta Fe. Cordooa. i7ra*essia
dos Andesi. Sanhaço Vina det
Mar. Região Oos Lagos Chifst
nos. BAfitoch** Mju Bianca.
Mai cie< t^ata Buenos Aire»,
Mon?ev>deo. Punta det Este.
PwicAl*ü/e Curitiba Rto
SAÍDAS
04. Out 03 No» 02
O..
DURAÇÃO 2..10DIAS

UO

Tr>t

lo|«

718 4/190

1CS

-

7 1=

SA 1

lOPa&QS

EM AUTOPULLMAF. OE LUXO COM
GUIA PORTUGUÊS

-APROVEITE A EXPERIÊNCIA DA

w

M VAR,G
ESOME

ÍJ3PÍ0«TUGAL

oorsu

ESTA VANTAGEM

A SUA VIAGEM

*•( Tanta aérea POHTO» PO*TO .OOfctnrMVlo »._at feeifxoe»

07. 16 SM.
02. 04. 05. 06. 16 Om 04
05,16 Nov
OURACAO 25DIAS

?S? S15G
(PA8XI 242 0447 . Embr.Vur 00^-1J 00 41
749 - g. 705 - TpIi : 736.010? - 25? 615B -

P„n|...

Ul!!!!
l-M-ítarasrHi—_u_

Saídas - Sot. 15,16,17,18,23,30-Out07

GRANDE CIRCUITO

Rio. Selo Horizonte. Breside
Anapohs. Gotanuj. Ceres, Rio
Tocantins, Imperatriz, Betem
Marjau». (OPCIONAL DE
AV1A0). Castanha!, Capanema. Santa tnéz. Sio Luiz. Gruta
de Ubajara, Teresine, Sob>al
Fortaleza. Mossoró, Natal
João Pessoa. Reate Oii^a
Nova Jerusatem. Maceió Ar»'
caiu. Salvador. llaOuru, Porto
Seguro Monte Pascoal Vttona. Guaraoan. Campos N-te
'Ci tPontev Rio
SAÍDAS

Emb».,n» 0OC17 02

Ul. < ../Oíll

RJ

q,,., Cr.—ln 't» R

Para as eleições de novembro, jogadores e exjogadores concorrem em
sua maioria para a Câmara
de Vereadores, como o
ponteiro direito do Inter,
Waldomiro Franco, pelo,
PMDB; outro ex-centro
avante do Grêmio, Alcindo, pelo PDT; e o exzagueiro central do Grémio, Aírton Ferreira da Süva, o Pavilhão, também
pelo PDT. Dois dirigentes
de clube também concorrem: Hélio Dourado, expresidente do Grêmio, a
deputado federal pelo
PDS, e o atual presidente
do Esporte Clube São José, Milton Comin, cândidato a vereador.
Ex-atletas chegaram a
ser eleitos, como Larry
Pinto de Faria, excentroavante do Inter,
eleito vereador em 1959,
atual Secretário Municipal
do Meio-Ambiente. Alguns
prosseguiram na carreira
política com sucesso, como o ex-meia-direita cio
Grêmio João Severiano, o
Joãozinho, atual Deputado estadual do PDT,
candidato à reeleição, ou o
Vereador Sadi Schwertz,
ex-lateral-esquerdo do Intemacional, Vereador em
Porto Alegre, agora concorrendo a deputado estadual pelo PMDB.
Os candidatos a governador evitam misturar politica e futebol. Tanto o
candidato do PMDB, Senador Pedro Simon, como
o do PDS, Deputado Jair
Soares, torcem pelo Internacional. O Deputado Alceu Collares, do PDT, torce pelo Grêmio.

O Itália
está chegando.
Prepare-se para o verão
a bordo de um luxuoso
transatlântico, com a
Agaxtur. Cruzeiros Marítimos de Natal, Reveillon, Especial ao Prata,
Nordeste e Carnaval, visitando as mais belas cidades das costas brasileira, argentina e uruguaia.
Aproveite. A Agaxtur
oferece facilidades, inclusive financiamento.
Rua Marconi, 34 - Tel.:

Jr»l 011!

Imb,

1

41

fmh-,,,» rjri_-rjQV__i >

SUPORTE DE TV
PARâ TETO OU
PAREDE

¦ DESOE1840

PORTUGAL • ESPANHA • FRANÇA • ITÁLIA
ÁUSTRIA • SUÍÇA • ALEMANHA • HOLANDA
BÉLGICA E INGLATERRA

TRANSBRASIL

CHILE

Av N S Copftcabnn*.
COPACAÜANA
Emhrnltlt 00517 01- 11 5
NSUROl
A. Amarnl Peitoto. 36
vil».. In,,i 111 .r;,-,!,..,., r>„i

IPANEMA

VINCULAÇÃO
ESPORTIVA

ai ENOS

lar%IC_riW Si»'

ARAXA. CALDAS NOVAS
TRIÂNGULO MINEIRO. 4 DIAS
EMCALDAS NOVAS.
Rio, Bertíacena, Belo Monzonte. Tres Marias. Cristalina, Brasilia. Cidade Livre, Cidades Sarelilei, Anápolis. Gor.nia, Caldas Novas (Pousada do Rio
Ou-M.). Ub-rlandia. Uberaba
Araia. Ribeirão Pralo Camoinas Sio Paulo Rio
SAlDAS:

ARGENTINA

JrQ {*)

fcUROPA mmm

«¦
RunSioJnwSõqr

CfNlBO

tmtiratur 00002 02 41 t

HK-i

E é em torno da dupla
Grenal que os partidos
disputaram candidatos,
distribuídos príncipalmente em torno do PMDB e
PDT. ficando o PT gaúcho
sem nenhum candidato.
Essa vinculação entre futeboi e política surge, por
exemplo, nos santinhos de
Juarez Teixeira, o tanque,
que aparece numa foto da
década de 60, com o uniforme do Grêmio chutando
uma bola.

_.j"-OJ-'J-

A mais completa excursão ao
sul do Pais abrangendo SAN
IA CATARINA PARANÁ. RIO
GRANDE 00 SUL REGIÕES
PANTANAL PONTA
DO VINHO. UVAS E DO CAFE.
PORÁ-5 EST.
Ida peto litoral volta pela Seira.
Sio Paulo. Curitiba. ParanáE BOLÍVIA.
Conheça o mais misterioso gua. Joinville, Blumenau. MaCamboriú. Florianópolis,
jai,
Estado do Brasil Rio S Paulo.
Campinas Rib Preto. Uberlin Crisciuma. Tones. P- Alegre.
dia. liumbiara. Cuiabá. Campo Caracol. Caneta. Gramado Ca
Grande. Corumbá. Puerto Soa nas do Sul. Garibaldi. Bento
Gonçalves, Novo Hamburgo.
f.» IBOLIVIAI Dourados
¦¦-.;-- Vila Velha. Ponta Gro*
PONTA PORÁ. P»_to Juan Cabaie<o Pres Prudente. Sio «a Londrina. Sio Paulo Rio.
SAlDAS: 0«.
Pauto. Rio
08. Sal 06. 15. 30
SAIOAS:
16. 17 Sm. 04,16.30. Out. 1*. Nov. 06. De*.
DURAÇÃO: 14 DIAS
Out 02, IS Nov. 05. Dai.
DURAÇÃO: 14DIAS.

Rto. Curitiba. Joinville. Val«
Itajlt, Torres Porto Alegre.
Chuí Mortevideo. Punta 0 ei
Est* Bt.er»os Aire». BARILO
CHF Netiquem Baia Btanca
Mar d*' Plata. La Plata. 8 At
RES Santa Fe. Re.i.tenoa
P.lcomayo ASSUNÇÃO Puer
to P'e* Stroessner. Foz do
tçjuacu Curitiba Rio
SAÍDAS. to, 1?
Sal TO Out o;. Nov. 11.
Om,
OURACAO ..DIAS.

rmbr_l-t 00002 00*1 9

.1
— ''Espero
Porto Alegre
que os torcedores do Grèmio se recordem de jogos
como um Grenal em que o
Internacional vencia por
2X0 e viramos a partida
ganhando de 3X2". Esta é
a esperança do ex-centro
avante do Grêmio Juarez
Teixeira, candidato a vereador pelo PMDB e um
dos vários ex-jogadores da
dupla Grenal que disputam cargo eletivo nas eleiçóes de novembro.

Saídas: 12, 13, 16,19, 20, 21
e 22 de Setembro

BAHIA

COM FOZ DO IGUAÇU

MÉXICO, 21 - A LOJA
220.0322-PABX
AV. IPIRANGA, 795 - 3.
222.6233- PABX

'-^a*4_S_*«5_Si

DURAÇÃO-8 DIAS

03 Out. 03 Nov.

SUL DO BRASIL

que acabe"

Rlo.S Paulo, Registro, Vila Velha,Calderào do Infamo, Ponla
Grossa, Guarapuava. Foz do Iguaçu. Cataratas Brasileiras e
Argentinas, Paraguai, Puerto Prat. Slrassner, U&tna Hidrele
Irlca, Itaipu. Cascavel, Campo Mourão, Guaira. (Sele
Quedast. Maringá. Londrina, S.Paulo, SJ Campos. Cai jgua
taluba. Parati. Angra dos Reis, Rio

IDA DE ÔNIBUS VOLTA DE AVIÀO
IDA E VOLTA DE AVIÃO.
DURAÇÃO 28 DIAS
SAÍDAS:

N

VISITE 7 QUEDAS

Rio Cuiitiba, Foz Iguaçu, Assunção, Sano Fí.Cordobd, Mon
do.ít, Los Andes, Santiago, La Sornna, Vallenar. Copiapo,
Chanaial, An1olog.i_ta.C.tlama.San Pedioda Alacama. Iquiqui*. Anca, Tacna, Aiequip... Na/ca. Ica, Pisco. Lirra, Cu_co.
Machu Pichu, Puno, Lago Tilicaca, Islã de Los U105, La Paz,
Rio.

RIO: RUA
TEL.
S. PAULO:
TEL.

no Sul

l„

Arquivo-13/06/82

Para as outras posições, não há
previsão de dificuldades, segundo
mesma fonte. O Senador José Sarney,
terminado o seu mandato como presidente do PDS, serã possivelmente eleito presidente do Senado e, portanto,
do Colégio Eleitoral que elegera o sucessor do Presidente João Figueiredo.
O Governo, nào tem por que se preocupar, A liderança do PDS no Senado
— uma Casa tranqüila, onde o Governo terá maioria folgada — poderá voltar ao Senador Jarbas Passarinho, se
for reeleito na difícil luta eleitoral no
Pará. De qualquer modo, as urnas de
15 de novembro, conduzirão ao Senado várias opções para a escolha final
do Presidente João Figueiredo.
Na Câmara as coisas se complicam.
O Palácio do Planalto náo identifica
um candidato natural à liderança e
terá que esperar pelo resultado das
eleições. Mas a presidência da Camara, antes das eleições de 15 de novembro, já tem um candidato lançado,
apoiado por cabo eleitoral que é pretendente declarado à Presidência da
República. O Deputado Flávio Marcilio tem a sua reeleição a deputado pelo
PDS do Ceará praticamente garantida. E é candidato a uma volta a presidência da Câmara apoiado pelo exGovernador Paulo Maluf e pela bancada malufista.
A eleição para a presidência da
Câmara será, em certa medida, uma

Pavão Misterioso mostra as plumas
no Quintas & Quintais

Não há por que duvidar da lealdade do
Presidente Figueiredo. Ele cumpriu já parte
substancial do seu programa de liberalização. Mas o fato é que a elaboração das
normas eleitorais deixou claro que o Presidente continua condicionado por um sistema
de poder que estabelece as balisas de abettura e joga a barra no horizonte, marcando até
onde de pode chegar. O Presidente, pensancio apenas em ajudar seu Partido a ganhar a
eleição, náo se dá conta dc que. com as leis
cm vigor e com a Lei Falcão, que ele não
conseguiu modificar, ele marcha para uma
eleição que deixa quase tanto a desejar como
aquelas contra a qual seu pai lutou. Uma
eleição com tantos condicionamentos, coiticidência de mandatos, vinculação de votos,
obrigatoriedade de apresentação de cândidaturas a todos os postos, proibição de voto de
legenda, cédula marota, proibição de campanha pelo rádio e televisão numa nação que
não pode mais ser coberta por comícios, uma
eleição como essa c dc tão baixo teor democrãtico que francamente não se enquadra no
seu propósito de la/er do Brasil uma democtacia.
( uslvlUi

«*

Futebol faz
candidatos

Articulador

Todo mundo sabe disso. Por que então
o PMDB, numa eleição em que não está cm
jogo o Poder e numa campanha que não se
faz com liberdade, se reúne para lançar em
circuito fechado uma proposta alternativa de
medidas para debelar a crise? A crise c
problema do Governo, desse Governo que
permanecerá em ação até 15 de março de
1985. O pior é que os autores do documento
não dispõem de veículos para debatê-lo,
para discutir com o Presidente, que os chama de idealistas e irrealistas, os fundamentos
da sua proposta e sua exiqüibiliclade.
Isso revela que a Oposição sofre de um
certo complexo de inferioridade. Embora
tenha hoje a assessoria de notáveis economistas e cientistas sociais, ela se sente
acuada por não ter um plano de Governo a
ser executado imediatamente. Esqueceu-se
o PMDB de que não está disputando o
poder, mas apenas parcelas de poder montado nas quais poderia exercer pressões por
uma revisão da política global endossada
pelo Palácio do Planalto. Os Partidos de
oposição como que esqueceram que sua
causa é ainda lutar pela ampliação das franquias democráticas e pela consolidação delas
mediante legislação adequada, se possível
mediante a elaboração de uma nova Constituição.

( hi lus

Maciel deverá substituir
Sarney na direção do PDS

Sâo Paulo — O presidente em exercício do
PMDB de São Paulo, sociólogo Fernando Henrique Cardoso solicitou ontem ao Tribunal Regional Eleitoral que seja revogada a proibição ã
Rádio Capital de transmitir uma entrevista
com o candidato do PMDB a governador, Senador Franco Montoro.
A entrevista foi concedida ao programa da
apresentadora Hebe Camargo, que planejara
entrevistar os cinco candidatos a governador
de São Paulo — Franco Montoro (PMDBi;
Reynaldo de Barros (PDS); Luís Inácio da
Silva, o Lula (PT); Jânio Quadros (PTB); e Rogè
Ferreira (PDT). A série de entrevistas diárias
com os candidatos já vinha sendo transmitida
quando o TRE decidiu proibi-la.
o pedido objetiva
Cardoso argumenta
"preservar a igualdade que
de direitos entre os
candidatos que deve preceder o pleito"' e lembra que a Rádio Capital transmitiu, antes da
proibição — as entrevistas com os candidatos
do PT.

Erros fatais
de colocação

JORNAL DO BRASIL

,lf ._' ..-sa-tul-iN^tBjJB

RIO DE JANEIRO: RUA MÉXICO, 21-A LOJA
Tel: 220-0322-PABX
SÃO PAULO: AV. IPIRANGA, 7S6 - 3" ANDAR
To!.: 222-6233- PA8X

0-

Oscilante lnclinável
Modelo Alemão
Acait-mos Oittribuidore.

JCSKfeS

Studio

R. Franctsro Otaviano.20F
Rio- 521 25_7.'_647
SP. (0111 -881-6167

A atração
do Itália:
a cozinha.
se lembra dn
Quem não
¦"
ITÁLIA Ile está de volta,
para os tradicionais Cruzeiros Marítimos da Agaxrui
f: a grande atração continua
sendo a cozinha. Maltagliattt a! Burro e Gamberi Fritti con Salsa Tartara sáo
alguns .los primores do cardipio Pan acompanhar:vinhos Rotaiello, Bardolino
ou Rieslmg Angoris. I. a
i vcoüi i ' is qucyos é airiiia
Gouda, Dan
--.¦:..,'
•Ita e outra-' Xgauwr
--¦

>4
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POLÍTICA/NACIONAL

JORNAL EK> BRASIL

Eleição já
é calculada
em dólares
Brasília — O candidato
a Deputado federal Nelson
Costa, em Alagoas, ao saber que o seu concorrente,
o ex-Prefeito Fernando
Collor, um dos donos da
emissora de televisão de
Maceió, fazia restrições à
citação de seu nome nos
programas, nao perdeu a
calma e sentenciou, segundo um amigo dele: "Não
tem problema. A televisão
dele não chega onde meus
cheques chegam."
Este é apenas um dos
muitos exemplos da importância do dinheiro na
atual campanha eleitoral,
na qual um mandato de
deputado federa) so será
obtido à custa de gastos
astronômicos, que variam
de CrS 40 milhões, no Ceará. ate CrS 500 milhões, em
Goiás. E CrS 40 milhões e o
preço mais baixo, só se
aplicando aqueles que ja
tèm tradição e base eleitoral. O Deputado Marcelo
Linhares iPDS-CEi prefere
fazer os cálculos em dólares: ele estima em 20 mil
dólares a eleiçáo de um
deputado federal.

DPF intima dirigente
do PC do B a depor
sobre livro proibido
São Paulo — O secretário-geral do Partido
Comunista do Brasil iPC do B), João Amazonas,
foi intimado a prestar depoimento na Policia Federal de São Paulo, na próxima quinta-feira, ás
15h. Segundo apurou seu advogado, Luiz Eduardo
Greenhalgh. a intimaçào foi determinada pelo
Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, para instauração de inquérito com base na Lei de Segurança Nacional, e está relacionada com a publicação
do livro Guerrilha do Araguaia.

domingo, 5/9/82

?

Io caderno

-Reitor denuncia provocaçõesSão Paulo — O Reitor da Universidade Metodista de Piracicaba — 2 mil estudantes — professor Elias Boaventura, divulgou
nota ontem em que afirma que
estão ocorrendo "muitas provocações que podem prejudicar o
bom andamento do processo democrático".
Como exemplo, apontou a
transferência, "sem maiores explicações", dos Padres franceses

Essa é a primeira vez que o secretario-geral do
PC do B é intimado pela polícia desde que retornou ao Brasil em 1979, após a concessão da anistia.
Com ele também foram intimados quatro jornalistas da Tribuna da Luta Operária — porta-voz
oficioso do PC do B — e o administrador do jornal
e da editora Anita Garibaldi, que imprimiu o livro
Guerrilha do Araguaia.
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Estado de São Paulo e a seção paulista da Associação Brasileira de Imprensa divulgaram notas protestando contra as intimações.

v;

~

v7

tfovofiunclo

2g§?

AV. PASSOS. 83/89 (Esq. da Alfândega)
Tels_:221-6723e 224-7369.
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Aristides Camio e Francisco
Gouriou, de Belém (PA) para
Brasilia. a condenação do pastor
metodista Orvandil Barbosa, em
Santa Maria (RS), "em um processo em que sua inocência ficou
sobejamente comprovada", a faisificação do semanário O São
Paulo, da Cúria Metropolitana
de São Paulo, e a violação da
correspondência de religiosas.

AOS REVENDEDORES E INSTALADORES:
B Pinto continua com sua tradicional política de ter estoque
tudo
de
para instalações elétricas do lar, indústrias, edifícios,
colégios, escritórios, hotéis, sítios etc
-r—
VEJA ESTA AMOSTRA
_.

FIO 14

rn

Cr$J»4CO0

FIO IO .^Sj» ".er>S
.Cr$ 3>H_y__p
... ESGOTADO
ICANGOTE DE MORENA \
APROVEITE QUEM QUIZER.
O SUPERMERCADO DO
MATERIAL ELÉTRICO

R. General Caldwell. 171/173
PABX 221-8232
(A Casa da Moeda fica
231-1332,224-7964,224 52%
224-4760,224-6U8,224-2065
pertinho do Pinto)
Os preços acima aào gari-ntidos até i 1/ 9
TRADIÇÃO DE TRINTA ANOS5
SÁBADO
SÁBADO

Roupas de todos 05 tipos, em manequins até o n ' 62 As Camisas
esportes vâo até o n°l0 e as camisas sociais e pqamas tèm mangas mais compridas, de até 70 cm e com mais cintura Blasers e
costumes de todos os tamanhos Cuecas anti-alérgicas de tecido
ou malha, lambem com as pernas mais longas Ceroulas de tecido. malha, llanela. lá e de helanca

CAMISARIA

3

^

LEIA NOS CLASSIFICADOS
"ADMIfiSSTRÂÇÃO"
A COLUNA

8 Golden Cross IIAAiG
ASSISTÊNCIANTERNACIOKIAL DE SAÚDE
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MUITOS DE FORA
Na maioria dos Estados,
alguns candidatos ja desistiram da campanha, como
ê o caso do Deputado Pauio Studart (PDS-CEi,
atualmente no segundo
mandato. Ele afirma que.
aó verificar que teria de
gastar cerca de CrS 50 ntilhòes para tentar reelegerse, preferiu náo gastar,
manter seu registro e assegurar uma suplència sem
despesas, numa grande
bancada. No Maranhão a
situação é mais ou menos
a mesma. O Deputado Josè Machado (PDS-MAi
confidenciava ao Senador
Helvidio Nunes que perdera um colégio de 6 mil votos, em Gonçalves Dias, no
seu Estado, porque não
dispunha de CrS 6 milhões
para assumi-lo. Veio outro
com o dinheiro e ficou com
os votos.
Casos como estes são
diariamente apresentados.
O Deputado Tidei de Lima
(PMDB-SP) disse que é impossivel calcular o custo
de uma eleiçáo hoje. Ele
conta um exemplo: um
candidato a vereador no
município paulista de Avai
foi disputado por diversos
aspirantes a Câmara dos
Deputados, mas acabou
sendo "contratado" pelo
ex-Governador Paulo Maluf por CrS 600 mil. O município todo tem apenas 1
mil 500 eleitores e um vereador ali se elege ate com
5Ü votos.
O ex-Governador Garcia
Neto, de Mato Grosso, que
disputa o Senado pelo
PMDB, foi mais longe. Disse que nunca viu tanto dinheiro em jogo numa elei
çáo. Relerindo-se à campanha do Embaixador Roberto Campos, seu concorrente do PDS. foi lacônico:
"Estamos enfrentando corrupçao eleitoral em dólar e
libra esterlina." Ja o Deputado Milton Nascimento
IPMDB-MT) disse que Roberto Campos mandou imprimir 400 mll camisas
com seu retrato para distribuir num Estado com
pouco mais de 500 mil eleitores. O Deputado Marcelo
Linhares iPDS-CEi. que
tem reeleição garantida,
nao dá por menos: 20 mil
dólares e o preço menor
para se chegar á Câmara.
SO ROUBANDO
O Deputado Enudio Peroni (PDS-RS) jantava no
elegante restaurante Gaf.
em Brasília, quando umjovem candidato a deputado
pela Oposição em um Estado nordestino, de origem
reconhecidamente pobre.
jactava-se dos milhões que
estava gastando na camcapanha. Irritado. Peroni "So
lou-o com uma frase;
pode ser dinheiro roubado." O deputado gaúcho c
tim dos poucos que dizem
eleger-.se sem grandes gastos Sua campanha e sustentada por um grande numero de amigos que ajuciam no transporte, na propaganda e na caça aos votos. assegurando-lhe os 80
mil votos de que necessita
para voltar a Câmara.
Para Perondi "essas serao as eleições mais corruptas da historia cio Brasi!". no que ê apoiado pelo
vice-presidente da Camara. Haroldo Sanford iPDSCE», para quem ' o proximo Congresso será o mais
mautentico de todos os
tempos, por torça do cnnheiro
Em Goia.->. o Deputado
Siqueira Campos, um dos
\-iee-lideres do PDS. r-*ta
assustado com os custos
Segundo
ria campanha
ele. pessoas sem tradição
política estáo vindo tomar
o lupar daqueles om- ha
anos aluam nesse campo
nao r.;'ií.->'';tar
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Morar na D. Mariana sempre foi
símbolo de status e de bom gosio.
Modernamente, com a inauguração do
Metrô em Botafogo, e do novo acesso para
a Barra, tornou-se uma opção muito pratica
de viver. Assim, o preço dos imóveis ali
situados atingiu um dos maiores índices de
valorização da cidade.
E muita gente hou — como você —
' 'ai
ficou no
quem me dera''.
Felizmente a Encol está lançando um
empreendi men f o para deixar tudo isso na
saudade, com preços e condições que estão
a seu alcance. I enha escolher o seu
apartamento de 2 ou 3 quartos.
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Jodo áe Souza Garwpos

2 quartos

Preço total (a partir de):

Edifício

Murilo áe Souza Cdrc\pos
Preço total fa partir de):
Sinal:
Escritura:

Mensais durante
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12.000.0011,
250.000.
500.000,

a construção:
25.01)0,
Iodos os valores fixos durante a construção.
Saldo financiado em ate 15 anos.

Rua D. Mariana,
RUA

180.000.
360.000,

a construção:
18.000,
Todos os valores fixos durante a construção.
Saldo financiado em até 15 ânus.

Completa área de lazer com
2 piscinas. Também à .venda
sensacionais coberturas duplex
com amplo terraço.
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Sinal:
Escritura:
Mensais durante

z I

JÚLIO BOGORICIN
IMÓVEIS -

S
'
I « I /

.¦¦.¦¦''-m

\~~ METRÒ.IÍ1 g Uy
\____——y ^JWI Jry~

•-'.<"'

¦'

Z,

.

Matriz: Av. Rn> Branco, 156 S" andar
"
tel.: 292-1122 (PABX) - 2ò2-3-ti - 2*2-3668

.;
f lamenvj' Rua Conde de Baepenih. 44
/¦•/..• 2o* 'l32fPABX> 205-OUJ
'J
¦ -aza ^4
l chion Rua G< /;, ¦ ..
.
.
lei.: JVJ n?OQ J-;
( r.irrclnr,. • »¦-.

"<>rus.

?

4

Io caderno

?

POLÍTICA e governo

domingo, 5/9/82

JORNAL DO BRASIL

Arquivo

Arquivo 10/2/82

Figueiredo corta o pé e
cancela ida a São Paulo
apresenta:
ÍSâ/tías Semanais

BUENOS AIRES
LAGOS ANDINOS -SANTIAGO

- Os melhores preços e serviços, hotéis de primeira
Operador OPTAR
Transportador Aerolineas Artentàus
B. AIRES (5 dias): CrJ 89.000.00
Viagens diretas pelo super Jumbo 747.
IGUAÇU E BUENOS AIRES 8dias. Cri 99 900,00
B. AIRES e BARILOCHE 9dias. CrJ 137.000,00
B. AIRES, BARILOCHE, LAGOS CHILENOS
E SANTIAGO 14dias.CrJ 255.000,00
CIRCUITO INTERNACI0NAU16 dias)
CrS 145.000,00
CIRCUITO DO CHILE(29 dias) CrS 298.000,00
Maravilhosas excursões rodoviárias. Visitando
o Sul do Brasil. Uruguai, Argentina e Paraguai,
com extensão aos Lagos Andinos e Santiago.
Viagens nas SOLNAVES, os superônibus com
suspensão a ar.

____¦__.

FERIADO

7 DE SETEMBRO
Organizamos diversos programas especiais
de 3, 4 e 5 dias para melhor aproveitamento
do periodo que inclui o final de semana e
o leriado.
Solicite pessoalmente ou por telelone o nosso
Caderno e Excursões Especiais de Feriados

WÜSÜANÃ
MINAS HISTÓRICA - S João Del Hey.
Tiradentes, Congonhas. Sabará. Ouro Prelo, Gruta da
Lapinha. ele
CAMPOS DO JORDÃO A mais bela estância
climática brasileira
CIDADE DA CRIANÇA - S1MBA SAFARI - PLAY
CENTER Grandes atrações tunslicas de S Paulo
PASSEIO EM SAVEIRO ¦ aos domingos

IÜDOVIARIAS DE,

^^

31? CLASSE ggS^I
IGUAÇU E TRES FRONTEIRAS - 7 ou 9 dias.
Visito a 7 Quedas, Paraguai e Argentina.
CAMINHO DO PARAGUAI - 9 dias.
Visita a 7 Quedas, Iguaçu e Assunção.
CAMINHO DO SUL IO ou 12 dias.
Roteiro atraente, de C. do Jordão a P. Alegre.
SUL. MISSÕES E IGUAÇU - 15 dias.
O mais completo passeio pelo Sul do Brasil.
CAMINHO DE BRASÍLIA 8 dias.
3 Roteiros em um só, incluindo Pousada
do Rio Quente.
ECLUSAS E POUSADA R. QUENTE
7 dias. Barra Bonita, com enlusagem.
"Relax" na Pousada do Rio Quente.
CAMINHO DO PANTANAL - 14 dias.
O paraíso mundial da launa e da Hora.
CAMINHO DA BAHIA
11 dias.
Guarapari, P Seguro. Ilhéus, Salvador.
S. Amaro, Cachoeira, ele
CAMINHO DO SOL E MAR ¦ 18 dias.
Roteiro de integração, percorrendo o litoral
e o interior nordestinos.
Realizada ; nas SOLNA VES exclusivas da
SOLETUR. onde você viaja flutuando.

m
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RUMO SOL IGUAÇU E ASSUNÇÃO
3 ou 'j dias Passeios ao Paraguai e Argentina
RUMO SOL TOTAL 17 mas
Salvador - Recife - fo.tale._a ¦ Sâo I uu
Bolem Manaus
RUMO SOL NORTE 11 dias
' Foitale/a São I w/ - Belém Manaus
RUMO SOL NORDESTE
11 dias
Salvadoi Hei ile loilale/a

RODO,*%

^SS/aéreas
conjugação avião e ônibus
PANTANAL, BOLÍVIA E PARAGUAI
Conjugação perfeita avião/ônibus - 9 dias.
• MISSÕES, 7 QUEDAS E IGUAÇU
Avulp Rio/P. Alegre. Ônibus por Gramado,
do Sul, Ijui, S Miguel das Missões. Fo_t. - 10 dias.
FOZ DO IGUAÇU EM PANORÂMICA
Avião Río/Fo/. Visitas ao Paraguai e Argentina.
Ônibus por Cascavel. Vila Velha, Curitiba, etc. 5 dias.
• CAMINHO DO LITORAL SUL
Ônibus pela Cosia Vetde. Guaru|á, Curitiba.
Litoral do Paraná e Santa Catarina, ale Porto
Alegre Opcional a Gramado e Canela.
Hotel Laje de Pedra Volta em avião. 8 ou 11 dias
CIRCUITO SUL, PRAIAS E SERRAS
Avião Rio/Cuniiba/Rio e maravilhoso circuito em
ônibus pelo Sul do Brasn - 9 dias
CIDADES HISTÓRICAS E BRASÍLIA
Ônibus por 0. Preto, Mariana, B Horizonte.Gtuta
Maquine e Brasília Volta em avião. - 8 dias.

"Lua

Eurico Figueiredo

João Carlos Serra

preta" ê senha para
definir assessor de Miro
Henrique José Alves

'ca
—- Que cor é a lua?
pelo Instituto Universitário de Pes— Branca.
quisa do Rio de Janeiro IIUPERJ). Tem
Só quem sabe que a lua é preta 35 anos e é o responsável pela agenda de
conhece os bastidores cia campanha do Miro. Além disso, mantém contatos
candidato do PMDB à sucessão do Go- com os dirigentes do Partido no interior
vernador Chagas Freitas, Deputado Mi- para elaborar o roteiro das viagens do
ro Teixeira. Esta é a senha usada pelos candidato do PMDB.
seus nove assessores para resguardar o
Ficar encarregado das corresponsigilo de seus contatos ao longo da dência de Miro é a principal funçáo do
campanha.
advogado Nelson Paes Leme, 38 anos.
No dia 19 de abril, Miro encontrou-se Filho do Vereador e ex-presidente da
com assessores em sua casa para reunir União Nacional dos Estudantes (UNE),
dados e estatísticas para usar no debate Luís Paes Leme, falecido semana passaque travaria, no dia seguinte, com a da. Nelson é também jornalista e poeta
candidata do PTB, ex-Deputada San- e foi chefe do Cerimonial do Governo
dra Cavalcanti, durante o programa Negrão de Lima, com 23 anos. Junto
Sem Censura da TV Globo. Ali começa- com Serra, Eurico e Bahia, também
va a história dos luas preta. A idéia da participou da criação da assessoria e
senha surgiu por ser Miro o centro da responde as cartas que Miro recebe de
campanha e os assessores ficarem ao todo o Estado.
seu redor.
Maria Augusta Brandão, a Guguta,
viúva do jornalista Darwin Brandão, è a
Nomes
única mulher lua preta. Ê a relaçõesDiscretamente instalados num escri- pública da assessoria. Formada em
tório na Barra da Tijuca, no mesmo Letras, foi uma das organizadoras dos
condomínio em que mora Miro, os noves famosos debates do Teatro Casa Granassessores enfrentam resistência dos se- de, no inicio dos anos 70. Amiga do
tores oriundos do extinto PP, que se compositor Chico Buarque de Hollanconsideram marginalizados do eixo cen- da, ajudou muito a engajá-lo na campatrai da campanha. Influentes — não nha de Miro. Guguta, 44 anos, foi uma
existe qualquer decisão importante que das principais articuladoras da candiseja tomada sem sua audiência — os datura do ex-Deputado Paulo Alberto
luas pretas dividiram suas tarefas por Monteiro de Barros — Arthur da Távola
área de atividade. O coordenador-geral — ao Senado por uma das sublegendas
é o professor-titular da cadeira de Ciên- do PMDB.
cia Política da Universidade Federal
Carlos Alberto Scorzelli, 37 anos, é o
Fluminense. Eurico de Lima Figueiredo, apontado hoje como um nome quase lua preta responsável pela parte publicerto para exercer a Chefia da Casa citaria da campanha de Miro. Atingiu o
Civil do Futuro Governo, caso Miro seja auge de sua carreira na Artplan Publicidade — dona da conta da campanha do
eleito.
A partir dos próximos dias, os asses- candidato do PDS, Moreira Franco —
sores de Miro vão passar a trabalhar de onde saiu recentemente. Neste temtambém num comitê na Rua do Ouvi- po, foi um dos principais organizadores
dor, em fase final de montagem. O gru- do show que a empresa realizou no
com
o
nortecantor
po agora se dedica a dois projetos prin- Maracanã
cipais: um destinado a ensinar o eleitor americano Frank Sinatra. Além disso,
a votar corretamente e outro, para fisca- organizou o show do conjunto Queen,
lizar rigidamente o processo de apura- em São Paulo, e, na assessoria. exerce o
papel de canal de ligação entre Miro e as
çáo eleitoral.
agências Caio Domingnes e a Premium
Eurico, 39 anos, é coordenador tam- Publicidade,
que, segundo ele, têm aibém do programa de pós-graduação de guma
ciência política das Faculdades Bennet. Miro. participação na campanha de
Fez doutorado em Ciência Politica na
Especialista em transporte, o advoOxford University, Inglaterra. Além disso, é autor de Os Militares e a Democra- gado Cláudio Mansur, 36 anos, é quem
cia e Os Militares e a Revolução de 30, e toma conta da parte de colagem da
prepara-se para lançar um livro que propaganda eleitoral de Miro. Comanda
organizou — O Estado no Brasil. Eurico a caravana precursora nas viagens ao
possui grande influência junto a Miro e interior e amacia o terreno para a chefoi um dos primeiros a integrar o grupo. gada dos candidatos majoritários. Foi
O ex-presidente do Sindicato dos colaborador do Secretário de Serviços
Médicos do Estado do Rio, João Carlos Públicos do primeiro Govemo Chagas
Serra, é o lua preta mais velho — 43 Freitas, Adyr Veloso, hoje secretario de
anos. Professor da Faculdade de Medi- Transportes e Chefe de Gabinete do excina em Teresópolis, teve destacada presidente do Tribunal de Justiça do
atuação sindical no período entre 1978 e Estado, José Murta Ribeiro.
O lua preta Chico Júnior, 35 anos, e o
1981. Sua mulher é uma das líderes
feministas do PMDB, Elizabete Serra. assessor de imprensa de Miro Teixeira.
Sua função na assessoria é a de coorde- Um dos principais assessores de Noel de
nar a atividade dos grupos de trabalho Carvalho, na sua gestão na Prefeitura
encarregados da elaboração do progra- de Resende, atuou no setor cultural e
ma do Governo Miro Teixeira. Serra já dirigiu o jornal local A Lira. Trabalhou
pertencia ao extinto PP e também foi no JORNAL DO BRASIL, em O Globo,
no Pasquim e em O Dia. Ele também
um dos assessores pioneiros.
Raulino de Oliveira, 38 anos, é o ajuda Luís Henrique Bahia no planejaassessor incumbido de fazer a ligação mento das viagens ao interior. Alem
entre os candidatos a cargos proporcio- disso, possui uma qualidade invejável, a
nais e Miro. Dá plantáo todas tardes na julgar pelas declarações de Enrico Fisede do Partido atendendo a lideranças gueiredo, "por
pois, é o único lua preta remuexercer uma atividade
políticas. Administrador de empresa, nerado,
teve importante participação no movi- mais objetiva".
Para nâo deixar Miro sozinho em
mento estudantil em 1967 e estudou
Filosofia na antiga Universidade do Es- nenhum momento, os luas pretas realitado da Guanabara. Coordenou tam- zam um esquema de rodízio de trabalho
bém as campanhas dos Deputados Mar- até nos fins de semana. Apesar disto, se
ceio Cerqueira e Jorge Moura (PMDBi. mantém estrategicamente silencioso.
Outro lua preta pioneiro é o sub- Mas deste seleto grupo, sairão certasecretário de Desenvolvimento Social mente futuros secretários de Estado,
do Rio de Janeiro, Luís Henrique Bahia, caso Miro seja eleito para suceder Chaeconomista e mestre em Ciência Politi- gas Freitas.

rPONTO DE LUZ
;

Brasília — Na madrugada de ontem, entre
quatro e seis horas, o Presidente Joáo Figueiredo,
ao levantar, esbarrou em um copo que estava
sobre a bancada da pia do banheiro da suite que
ocupava no hotel Plaza São Rafael. O copo quebrou e caiu, ja partido, de ponta, sobre seu pe
esquerdo. O corte foi profundo e provocou uma
pequena hemorragia. O acidente foi descrito pelo
próprio Figueiredo, logo depois de ter sido socorrido pelo seu médico, Newton Matos, ao porta-voz
do Palácio do Planalto. Carlos Átila, que transmitiu a informação a imprensa.
Em conseqüência do ferimento o Presidente
teve que reduzir seu programa em Porto Alegre,
cancelando a ida ã inauguração do Parque Harmonia, e comparecendo apenas à abertura da exposição de animais em Esteio. Atendendo conselho
médico o Presidente cancelou sua ida para São
Paulo e retomou a Brasília, onde chegou às 17h.
A presença de Figueiredo no desfile de Sete de
Setembro, no Eixo Monumental de Brasília, só
será confirmada na tarde de amanhã, após novo
exame médico, informou Carlos Atila. O cuidado
dos médicos, segundo Átila, é evitar qualquer
esforço do Presidente, para nào retardar o processo de cicatrizaçáo do ferimento. No desfile de
Independência, normalmente, o Presidente Figueiredo permanece em pé durante duas horas,
assistindo à passagem das tropas.
Atila informou ainda que, segundo previsão do
médico Newton Matos, o ferimento deverá estar
cicatrizado até quarta-feira. Neste caso estará
mantido o programa de viagem para Vitória e Rio
de Janeiro, quinta e sexta-feira próximas. O portavoz disse que, nesta semana, o programa diário do
Presidente Figueiredo será confirmado na véspera, dependendo do seu estado de saúde. A viagem
só terá confirmação na quarta-feira a tarde.

O acidente
O Presidente Figueiredo foi socorrido pelo seu
médico, Coronel Newton Matos, que se hospedava
em uma suite contígua. O próprio medico, com
ajuda de seu assistente, Giovani Salmito, suturou
o ferimento utilizando-se de material que dispunha em sua valise de emergência. Nas viagens de
Figueiredo, hospitais e médicos especialistas ficam de plantão, à disposição da comitiva presidencial.
Foram explicados três pontos no ferimento,
que foi profundo em decorrência da altura da
queda do copo. Os próprios médicos da equipe de
Newton Matos atenderão o Presidente nestes dias
na Granja do Torto, onde serão retirados os pontos. Na noite de ontem, logo após a sua chegada,
foi feito o. primeiro exame.

A chegada
O Presidente Figueiredo chegou ontem às 17h
na base aérea de Brasília. Carlos Atila informou
que foram dispensadas as honras militares de
praxe, para evitar que o Presidente caminhasse
com o pé dolorido. O carro apanhou-o na escada
do avião e seguiu diretamente para a Granja do
Torto. O Presidente, a saida da base, acenou para
os repórteres.
Figueiredo passará o dia de hoje na Granja do
Torto. Amanha, náo despachara no Palácio do
Planalto. È provável, segundo Carlos Átila, que o
Presidente tambem descanse na quarta-feira para
possibilitar a viagem na quinta-feira.

Os problemas de saúde
em 3 anos de Governo-"
O Presidente Figueiredo, em quase três
anos de Governo, já teve uma gripe forte que
o deixou acamado por três dias; uma nevrite
o incomodou por dois meses; passou por
uma cirurgia para corrigir os canais lacrimais; sofreu um infarto e agora um acidente
que o deixará fora de combate por, no minimo, três dias.
A gripe ocorreu em abril de 1980, e tao
forte que o fez cancelar, na véspera, sua
primeira viagem ao Acre. Em maio de 1981,
agravou-se uma nevrite que já o vinha incomodando ha meses e o obrigou a longo
tratamento. Em julho teve de ser internado
no Hospital Marcílio Dias, para uma cirurgia
de correção dos canais lacrimais. Ficou dez
dias hospitalizado, após ter sido assistido
pelo oftalmologista José Carlos e pelo cirurgiao plástico Ivo Pitanguy. A cirurgia, segundo o seu médico particular, Newton Matos. melhorou mas nâo curou totalmente o
problema. Figueiredo ainda lacrimeja muito, quando se expõe a poeira ou a luz forte.
No dia 18 de setembro de 1981, quando
estava em sua residência do Rio, na Gávea
Pequena, Figueiredo sofreu um infarto que o
tirou do exercício da Presidência da Republica por 90 dias. Esteve em Cleveland, Estados Unidos, onde, após demorados exames,
teve alta sem necessitar de cirurgia. Após o
infarto, teve seu programa de viagens amenizado. Embora continue, nesta época eleitoral, viajando semanalmente, nao enfrenta
mais maratonas de compromissos como antes do infarto. Hoje sua programação e
cuidadosamente preparada para que ele tenha tempo para descanso após o almoço,
lantar e noite livres e nunca faça uma viagem de ida e volta a Brasília no mesmo dia.

Eí^iMJ
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SPOTS «TRILhlOS
CÚPULAS • CERÂMICAS
INSTALAÇÕES GRATUITAS

MATRIZ: R. Marq. S. Vicente, 61 — 274-3921
FILIAL: R. Sáo Clemente, 164 — 286-8246

com carpete.
Amplo
kitchenette.
Sítio em
Conselheiro
Lafayette.

• BAHIA HISTÓRICA (Via Litoral)
Ônibus por Guarapari, Vitória. Porto Seguro.
Ilhéus. Ilapanca e Salvador em avião ¦ 8 dias

• ENCANTOS DO LITORAL NORDESTE
Do Rio a Fortaleza em ônibus. Volta em avião.

NORDESTE MARAVILHOSO
Avião para Salvador. Ônibus por Aracaju.
Maceió, Nova Jerusalém, Recite, João Pessoa,
Natal e Fortaleza Regresso em avião 11 aias.

TRANSBRASILIANA NORTE
Ônibus pelo litoral. ate Fortaleza
Avião para S l uu. Belém. Manaus e Rio 19 dias
Peça grátis o Caderno de Excursões ao seu
Agente de Viagens ou nas Lojas Soletur.
CENTRO: Ü'J'tarir)a /O :. ic|d - íei ??1 4499
->0 L/11Ü lei 2M0049
IPANEMA: Vise Piiaja
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Na próxima terça-feira, 7 de setembro, Independência do Brasil, não
haverá expediente nas lojas e no
Serviço de Classificados por Telefone. Na segunda-feira, dia 6, estaremos recebendo seu anúncio em nosso horário normal.
JORNAL DO BRASIL
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O LEGITIMO 6 MM
DÂ TABACOW

Precinho baixo pra carpete e
do Tabacow 6mm cia Ronari.
V^L Imagine, um Tabacow
^llJSÉplt legitimada silva pc r apenas
»<•.„> --¦- filia* l.b9Uom.
E de quebra você ainda
tem ace. caça períeita
-orrer.
^" YZ
( Agora ei m
senão quem ::rj poi
baixo é você.

Ronari

Presidente calça
tênis e sapato
Porto Alegre — Depois,,"
de confirmada a ausência _
do Presidente Figueiredo,
na inauguração do Parque ,.
da Harmonia, a movimen.-,.,.-.
tação no hotel Plaza SáoRafael foi grande, com a
chegada de parlamentares
do PDS e muitos curiosos;-"'
que se aglomeravam na'
calçada. Assessores dd'
Planalto garantiam qué
náo era nada grave, que'
Figueiredo já havia sido
medicado e compareceria
ã exposição de Esteio.
Às 10h40min. calçando
um tênis no pé esquerdo e
sapato preto no direito,
mancando um pouco, o
Presidente seguiu para Esteio, acompanhado do Governador Amaral de Souza, do candidato Jair Soares e seus Ministros. Em
Esteio, segundo relato do
Deputado Nelson Marche- ¦
zan, Figueiredo queixou-se
de dores e ficou com o pé "
ferido, sem o tênis, apoiado numa caixa durante to"
do o desfile de animais da
exposição. No almoço para'
300 pessoas, Jair Soares fez
um brinde ao Presidente,
manifestando sua convicção na vitória em 15 de
novembro.
A saida do almoço, Figueiredo recebeu rosas das
recepcionistas da Expointer e, caminhando com um
pouco de dificuldade, entrou no carro que o levaria
ao aeroporto.
Antes de embarcar para
Brasília, o Presidente recebeu a menina Stela Maris..
Coelho, 9 anos, que tem
crescimento retardado.
Ela mede 92cm e faz trata- ¦
mento com o remédio •
Crescormon, produzido na
Dinamarca, que custa Cr$
20 mil a ampola. O presidente do centro comunitário da Vila Ideal, em Canoas, Odir Batista Cruz,
pediu a Figueiredo que
náo deixe a menina fica,!'sem o remédio.
No colo da mãe, Stela
Maris só disse muito obrigado ao Presidente e en-tregou-lhe dois presentes:"um cavalo de 50cm tíè
comprimento, em pedra:>*
louça, e uma foto onde ela
aparece atras de um cartaz
com os dizeres: "Obrigado
Presidente João Figueiredo. Com sua mao estendida já cresci 8cm".

Venturini aponta
as prioridades
Porto Alegre — O Ministro para Assuntos Fundiarios, General Danilo Venturini, disse ontem, durante a visita do Presidente
Figueiredo ao Rio Grande
do Sul, que as áreas prioritãrias a serem atendidas
pelo seu Ministério estão
no Norte do país: o Sul do
Para, o Norte de Goiás e o
Sudoeste cio Maranhão.
Ele nào aceitou que essas
seriam áreas criticas, mas
sim, "as de maior urgência
em ser atendidas". Disse
tambem que será feito um
Cadastro Nacional de
Terras.
Danilo Venturini falou
também sobre assuntos
não diretamente relacionados com suas novas funçóes. Informou, sobre a
questão da Namíbia, que
no inicio da próxima sema-;
na o Ministro das Relações .
Exteriores. Saraiva Guerreiro, irâ levar ao Presidente a solução final sobre o;
caso. O seu substituto na
chefia do Gabinete Militar
da Presidência. General.
Rubem Ludwig, adiantouque a decisão ja esta toma- •
da: o Brasil nâo enviara
tropas à África. Sobre o
Acordo Militar BrasilEUA. ambos enfatizaram
que não ha planos de reriegociá-lo.
Danilo Venturini falou
tambem sobre os três principais problemas da sua
pasta no Rio Grande do
Sul: os colonos que perderam suas terras para a Umna de Passo Real. próximo
a Passo Fundo, e que ha
vários anos esperam pelo
reassentamento: a questão
da Fazenda Sarandi. que o
INCRA disputa na Justiça
com a família Dal Mollin: e
com os coiono.s sem terra
de Ronda Alta. "No ca n
do Passo Real e da Fa.'.-:.
da Sarandi
' na
zer nada enqi;
uma definição da Ju.>;;.. i
Q.;;.nfo a >s ; li -¦ •'.
•::' '--."::: i
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PDS usa convênio da Funabem para campanha de Jair
Porto Alegre — Um convênio de
assistência médica e odontolõgica,
no valor de CrS 4 milhões, firmado
na gestão de Jair Soares no Ministério da Previdência Social, entre a
UEE-DEE (Diretório Estadual de
Estudantes) e a Funabem permite
atendimento em vilas da grande
Porto Alegre. Os coordenadores
deste atendimento, pelo DEE, que
já pertenciam ao PDS, voltaram
agora às vilas, e aproveitando-se da
assistência prestada, que continua
a ser feita, pedem e obtêm apoio à
candidatura de Jair Soares a governador, colocando placas de propaganda e inaugurando centenas de
núcleos nas casas.
O retorno aos locais em que já
fizeram atendimento, "plantando
para colher no futuro", como admitiu o presidente da Uniáo Gaúcha
de Estudantes Secundários
(UGES), Antônio Augusto, é uma
das táticas do PDS jovem, para
aumentar a divulgação do cândidato pedessista e diminuir a tendència oposicionista na grande Porto
Alegre (Capital e 14 municípios vizinhos).

Medicamentos
O vice-presidente da UEE-DEE
(única entidade estadual de universitários legalmente reconhecida no
país), Jairo Bezerra Massaut, 28
anos, também coordenador de campo do convênio e filiado ao PDS,
depois de explicar os termos do
convênio, admite que o trabalho de
assistência "facilita, depois, nossa
entrada nas vilas na campanha pode nós".
lítica, o pessoal se recorda
Na sua opinião, "nào se usa o
convênio com fins eleitoreiros. Somente pedimos apoio, e o pessoal se
lembra do que fizemos". Mas confessou, francamente, que em alguns
setores do Ministério da Previdència encontrou resistências:
— Quase disse uns palavrões
quando uma das supervisoras da
central de medicamentos (Cerne),
do Rio, dona Rose, não queria darnos os remédios porque disse que
nos conhecia de outros tempos e
que estávamos preocupados com
questões eleitorais. Mas insistimos
e agora vamos receber cerca de
uma tonelada de medicamentos.
Os contatos do DEE para o convènio com a Funabem foram iniciados, segundo Jair, no ano passado,
aprovados em janeiro e liberados
em março, começando-se o traba-

José Mitchell
vilas
em
abril,
ainda na sua
lho nas
gestão. Em pouco mais de dois meses foram dadas quase 3 mil cônsultas e encaminhamentos para hospitais (internações, cirurgias) em
mais de 10 vilas da Grande Porto
Alegre. O convênio deverá ser ampliado, para atender 18 municípios
do interior, e paga uma ajuda de
custo (Cr$ 3 mil) aos estagiários,
disse Jairo Massaut.
Paralelamente, o PDS jovem,
cujos melhores quadros provêm de
membros do UEE-DEE e coordenam o convênio, retorna ãs vilas e
pede apoio ao Partido. Ele se oferece para colocar placas de eucatex
com chapa de lata, com os nomes
de Jair e Cláudio Strassburger (candidato a vice) e dos candidatos aos
demais cargos que o morador preferir. A placa é sempre colocada na
frente da casa. Para isso, a pessoa
preenche uma ficha, que inclui a
lista de 50 pessoas (nome e endereço) vizinhas que queiram ajudar na
campanha, e que receberão pelo
correio material do Partido. Depois, a placa é colocada, e Jair
Soares inaugura os núcleos.
O coordenador administrativo
do Comitê Jovem do PDS, Darcy
Mano, 29 anos, ex-membro da consultoria do Ministério da Previdència em Brasília, conta que os "jovens só vão às vilas onde trabalharam antes", isto é, onde foi prestada
a assistência prevista no convênio
da Funabem. E o uso da máquina
administrativa é admitido, ingenuamente, pelo líder da comunidade de Bom Retiro (4o distrito do
Município de Guaíba, 50km da Capitai), Gentil Cunha, 43 anos, que
avisa aos moradores, quando da
chegada dos universitários, que "o
pessoal do PDS presta assistência
médica a essa gente. Aí vêm todos e
se consegue apoio para o Jair".
E dá resultado. No distrito de
Bom Retiro, tradicional reduto da
Oposição, a previsão é de que 60%
votarão no
dos seus 840 moradores
PDS, porque "o PDS vem dando
essas consultas e porque o Prefeito
(Solon Tavares, do PMDB) não fez
nada pela gente", diz Gentil Cunha.
Em dois meses, essa tática de voltar aos locais de assistência permitiu ao PDS jovem inaugurar 500
núcleos na região metropolitana,
num trabalho que continuará até
as eleições.

Porto Alegre/Luiz Eduardo Achurti
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porque a planta é excelente: sala, dois quartos, varanda, dois banheiros
com piso em cerâmica, cozinha em fórmica, dependências de empregada
bem espaçosas, vagas na garagem. Prédio exclusivo, apenas 9 andares.
porque as pessoas adoram a área de lazer com duas piscinas,
playground, sauna, jardins, salão de festas e espaço para creche.
Antônio Augusto

porque além do preço excepcional, desde 9.750 mil, ainda conta com
duas opções de financiamento: em 15 anos pelo SFH, podendo usar o
FGTS, ou direto do incorporador em 66 meses sem comprovação de
renda e sem qualquer despesa.
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Toda linha SHARP de televisores, rádiogravadores, aparelhos de som, vídeo-cassetes,
calculadoras e caixas acústicas.
A vista pelo preço de custo, em quatro vezes sem
juros ou em até vinte e quatro meses sem entrada.
Assistência Técnica Garantida. p -'¦ -
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A Diretoria da CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL
S/A — ELETRONORTE, e seus empregados cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento de seu Diretor Técnico FAUSTO
CÉSAR VAZ GUIMARÃES e de sua esposa ELIANE DE MELLO
GUIMARÃES, de seu Diretor de Suprimentos JAIME BARCESSAT e
de sua esposa HELENA JULIA ABEN-ATHAR BARCESSAT, ocorrido
no dia 03 de setembro em RIO BRANCO no ACRE, e convidam
parentes e amigos para o sepultamento a realizar-se, respectivamente, às 11:00 horas do dia 05.09, no Cemitério de Congonhas-SP,
saindo o féretro da capela do cemitério onde serão velados. E às
09:30 horas na Necrópole Israelista do Pará, saindo o féretro da
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO PARÁ, onde serão velados.
Desde já agradecemos a quantos comparecerem a este ato de fé
cristã.
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Rua Dona Mariana, 73, entre São Clemente e Voluntários.
O resultado dessa pesquisa será revelado semana que vem.
Venha sentir essa grande oportunidade que está ao seu alcance,
conhecendo hoje mesmo o seu apartamento.
Atendimento no local, das 8 às 22 h.
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porque o prédio está quase pronto e a entrega será em março.
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pelo acabamento Wrobel 5 estrelas, responsável pelos mais belos
empreendimentos que você conhece e que estão em exposição no stand.

Vitalino, atendido pelo convênio, transformou sua casa em núcleo eleitoral de luir
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porque o ponto é o mais feliz da Rua Dona Mariana, entre São ^
Clemente e Voluntários, no meio daquelas mansões belíssimas ¦'

Jairo Massault
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PÇA. DA BANDEIRA: Rua do Wato» 125
Li. R Tei.: PBX (0211 273-2948. RJ
LARANJEIRAS: Ru.) das Laranje.ras, 43 Lj
Tel. 285-4147
MÉIER R, Arquias Cordeiro, 556
Te!.: 591-2242.
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Sem coerência
O forte dos políticos brasileiros nào
é exatamente a fidelidade ás idéias —
quando as tem. O exemplo do Deputado Marcondes Gadelha, da Paraíba,
é significativo. Durante algum tempo
ele foi um dos mais combativos politicos do MDB e do seu sucessor, o
PMDB. Por motivos que só a política
conhece, desligou-se do Partido da
Oposição e ingressou no PDS. Hoje. e
presa de intermitentes crises de identidade partidária. Rejeitado pelos
atuais correligionários e desprezado
pelos de ontem, mergulha num limbo
político que poderia ter evitado, se
mantivesse um minimo de coerência.
¦ ¦
O caso do Deputado Marcondes
Gadelha nào é isolado. No Rio de
Janeiro vê-se hoje as mais dispares
combinações políticas, ditadas pela
ânsia da eleição a qualquer custo. No
Rio e em todo o pais. Há políticos que
não se respeitam, não respeitam os
Partidos nem os colegas — adversarios ontem, correligionários hoje. inimigos amanhã e assim por diante.
¦ ¦
Exemplo raro. nessa miscelànea de
consciências é o do Sr Olavo Setúbal
que, fiel ao seu perfil político, recusase a participar de um Partido que nào
se afina com o seu ideário.
Pois na gelcia geral dos que se
grudam a qualquer possibilidade de
sobrevivência, as idéias, os compromissos partidários, os programas, nào
têm a menor importância.
O importante é eleger-se, seja qual
for o Partido que se preste a abrigar as
ambições de cada um.

Noite escura
Opinião de otimista banqueiro brasileiro, sobre as espessas nuvens que
! se formam nos céus de Toronto, onde
' se reúne a
partir de amanhã, o Fundo
Monetário Internacional.
— E preciso não esquecer que a
noite é sempre mais escura antes do
inicio da alvorada. Por que náo pensar
que a economia mundial está passa ndo por um momento assim?
A julgar pelo desempenho das ultimas 48 horas, o Governador Antônio
' Carlos Magalhães nâo
parece disposto
a cumprir o repouso de 30 dias recomendado pelos médicos, para a recuperação da fratura da tíbia que sofreu
em Sào Paulo. Com a perna imobilizada por um aparelho de acrílico e em
¦ cadeira
de rodas adaptado ao automóvel, ele cumpriu vasta programação e
até participou de romaria a igreja do
; Senhor do Bonfim. Na volta discursou.
em comício do PDS.
7

Solidariedade
As solenidaries de enforcamento do
expediente de amanhã, nas repartições públicas de Minas, foram abertas
na sexta à tarde. Tempo dedicado à
viagem de ida, assim como a quarta
pela manhã será dedicada à viagem de
volta.
Apenas uma repartição funcionará
normalmente, na segunda-feira.
É a diretoria de pagamento de pessoai, na Secretaria de Fazenda, para
liberar os cheques do pessoal civil da
capital.
O mineiro nâo é solidário somente
no câncer, como imaginava o escritor
Otto Lara Resende.

*8&**&
Rei Mascarado revela identidade
no Quintas & Quintais.
Venha conhecer a maior coleção de aves raias, já reunida,
na 1? Exposição de Pássaros Ornamentais que
o Quintas & Quintais está promovendo,
a partir de hoje, ate o dia 10/9, das lOh às 19h.
Vista um jeans, ponha um tênis e traga as crianças.

E melhor
De um político do antigo Estado do
Rio, sobre a sucessão no novo Estado
do Rio:
Os que pensam que o eleitor
pode ser manipulado, estão inteiramente enganados. O eleitor é muito
mais inteligente do que eles pensam.
Ainda bem.

Rua Sambaíba, 699 - Alto Leblon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ CURSO'

ECONOMIA E TECNOLOGIA DA
ELETRIFICAÇÃO RURAL

Pernas e palafitas

Escândalo da mandioca
/também envolveu o PDS\

Assunto: Legislação. Institucionalização. Pianejamento. Economia. Finanças. Engenharia
e Marketing. Clientela: Economistas. Engenheiros. Agrônomos. Veterinários e ProprieRurais.
Professores:
tários
José Hisbclo
Campos; F. Araújo Gomes; P. A. Ibrahim
Ribeiro; E. Lourenço da Fonseca. Data:
13/9/S2 a 1/10/82 - (3 semanas). Horário:
18:30 - 20:30h. Preço: CrS 1 5.000,00. PatroInstituto
Brasileiro
cínio:
do Economia.
Local: Av. Rio Branco, 109 -• 19? andar-Tel.: 224-0331.

O Ministro Mário Andreazza, afinal,
parou. Até amanhã, ele estará de perna para o ar, em sua casa, em Brasilia,
curando-se de uma luxação. Não foi a
Porto Alegre, com o Presidente Joáo
Figueiredo. Também não assistirá à
parada de 7 de Setembro, com o Ministerio. No dia 6. Andreazza vai para o
alto sertão do São Francisco inaugurar obras até o dia 8.
Mas, no dia 9. ele desembarca no
Rio com o Presidente Figueiredo. Do
aeroporto, os dois vào direto para a
Favela da Maré, assistir ao enterro dos
ossos das palafitas.
Nesse dia. Presidente e Ministro
entram, de chofre, na campanha de
Moreira Franco ao Governo do Estado
do Rio.

Ontem Antônio Carlos Magalhães
completou 55 anos rie idade e passou
outro dia movimentado, mas sem sair
do Palácio. Apesar das chuvas em
Salvador, algumas centenas de pessoas, entre políticos, auxiliares e amigos, subiram à montanha que leva ao
Palácio de Ondina, para cumprimentá-lo.

Agüenta
A frase da semana vem da boca do
Deputado Ernani Sátiro, do PDS da
Paraiba, depois de sofrer uma queda,
! em campanha, no Município rie Molungu, no interior do seu Estado:
— Agüenta, corpo velho, as ambições irrefreáveis dessa almn.
E o Shakespeare do sertão.

Irritação
Sabe-se em Brasilia que o Palácio
do Plarfalto náo gostou da entrevista
concedida ã revista Veja. que circulou
esta semana, pelo candidato rio PDS
ao Governo de Pernambuco, Roberto
Magalhães. Uma voz autorizada comentou "esse rapaz é muito pretencioso".
Também na bancaria pernambucana rio PDS no Congresso pegou mal a
entrevista de Roberto Magalhães.
Um rios mais zangados com o cancliriato é o Senador Aderbal Jurema.

Isso é que é
O PDS tem muitas dificuldades para carregar alguns dos seus cândidatos a Governador. Um dos mais pesarios é o capixaba Carlos Von Schilgen,
lambem conhecido como Carlito. ExPrefeito nomeado de Vitoria. 64 anos,
ele acaba de lançar um cartaz rie propaganda imitando o logotipo da CocaCola. O cartaz é todo vermelho e no
lugar da marca do refrigerante vem as
palavras Com Carlito.

Dc cada 100 cruzeiros arrecadados em São Paulo, 65.30 ficam com a
União, 23.20 com o Estado e 12,50 com
o Município. Em comparação, nos Estados Unidos os municípios retêm
46't, na Inglaterra 41% e na Itália
34c/c.
A informação é de Jorge Wilheim,
em seu livro Projeto Sáo Paulo —
Proposta para a Melhoria da Vida Urbana, que será lançado no próximo dia
21, no MASP. Reflete o crescimento
desproporcionado do Estado em relação às comunidades locais, o desajuste
cia Federação e, como resultado final,
a má qualidade de vida nas cidades.
Especialmente nas grandes cidades,
onde se aglomera a população carente,
em permanente êxodo, à procura de
melhores condições de vida.

Ricardo Noblat
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Opinião de um economista, especialista em dívida externa, ontem,
num bar da Bartolomeu Mitre, ao ler a
noticia da fabricação clandestina de
mil garrafas de aguardente, em
Campos:
— Jamais imaginei que a situação
estivesse tão ruim. Não dá mais para
falsificar uísque; agora falsificam cachaça, mesmo.

|

O Senador José Sarney anuncia
que é candidato à Presidência do Senado na legislatura que terá início em
março do próximo ano. Na verdade, o
que ele quer dizer com isso é que e
candidato a continuar na Presidência
rio PDS — da candidatura a Presidencia do Senado ele abrira mao, no momento oportuno.
Quando teve seu nome cogitado
para substituir Rubem Ludwig no Ministério da Educação e Cultura, Sarney fez chegar ao Palácio do Planalto
o seu desinteresse pelo cargo. Tambem nao é candidato ao Governo do
Maranhão, porque nào quis. Ele quer
permanecer onde está.
¦ ¦ ¦
Sarney sabe que a próxima sucessáo presidencial passará necessáriamente pela presidência do PDS e que
esse cargo será valorizadíssimo pela
negociação politica que se desenvolvera em torno da escolha do futuro Presidente da Republica. Ele não tem chances de entrar na lista dos candidatos à
sucessão, mas quer um papel importante, no jogo da escolha do sucessor.
to Otero faz um show, em Madri, onde
só mulheres sào admitidas. Aqui, os
homens serão bem recebidos.
O pintor Salvador Dali, 78 anos,
doou ao Estado espanhol o seu ultimo
óleo. dedicado a falecida Gala. com o
titulo Os Três Gloriosos Enigmas de
Gala. O quadro foi pintado em maio,
algumas semanas antes da morte da
musa de Dali. aos 89 anos.
Ontem, a partir das oito da noite, a
Rua Conde de Iraja foi fechada, para o
lançamento de candidaturas de politicos do PMDB. Os moradores da ma,
incomodados e humilhados, proibidos no seu direito cie ir e vir, esperam
ansiosos o dia 15 dc novembro.
Presença permanente nas fantasias
eróticas dos jovens dos anos 50, a atriz
Lana Turner, 62 anos. anunciou que
venceu, finalmente, o vicio da bebida,
que durante dez anos debilitou a sua
saúde e reduziu seu peso a 43 quilos.
A tradução para o português do
livro O Joio e o Trigo cio Presidente
François Milterrand. do Partido Socialista. foi feita por Anita Lcocádia
Prestes.
O Presidente da Associação Comerciai do Rio de Janeiro. Rui Barreto,
que estava em Canoas, recuperandose cie operação feita no Hospital Sumantano. ia retornou ao Rio rie Janeiro.
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Sit uacao

Lance -livre
Desanimado, diante da montanha
de processos que chegam incessantemente ao seu gabinete no Supremo
Tribunal Federal, o Ministro Oscar
Dias Correia conclui: "Isto aqui é o
mesmo que prestação rie casa. no
BNH: quanto mais você paga, mais
você deve."
O cineasta Hugo Carvana, o mais
animado cabo eleitoral de Ix-onel Briv.ola. convida para a inauguração do
Bar Esperança, o Ultimo que Fecha,
dia 8. Trala-sc do cenário do seu filme
dc mesmo nome. que será desmontado
após a lesta. Mas, para ele. a esperanca ficará de pe.
Deputados e senadores candidatos a
reeleição, em campanha, utilizam a
mais recente arma do arsenal de propaganda: o DDD. De cada cidade cio
interior, eles telefonam — na frente de
prováveis eleitores — para Ministros
de Estado ou os grandes da Republica,
apresentando os seus pleitos. Se sao
atendidos, nao se sabe. Mas que talam,
falam. Alguns ate passam o fone aos
eleitores mais privilegiados, para que
ouçam a voz do poder.
O Club Castel anuncia >ara os dias
8 c fl apresentações do cantor espanhol Manoel Otero. que. segundo admiradoras. tem a voz de Júlio Iglesias
e a beleza cie Vi.im Deion. No momen-
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Bruno Thys
Sem os recursos que os
outros quatro partidos dispõem no Rio de Janeiro, a
coordenação da campanha
estadual do Partido dos
Trabalhadores decidiu levar o Partido às ruas. Foi o
que ocorreu ontem, durante o dia: enquanto candiriatos da chapa majoritá-'
ria realizavam uma caminhada em Copacabana, o
candidato ao Governo, Ly.sãneas Maciel participava
de um café da manha com
os moradores de São Goncalo e discutia problemas
da comunidade, e ainda aiguns militantes faziam
propaganda em São João
de Meriti e Nova Iguaçu.
Na última semana — ja
dentro da nova filosofia de
campanha — o PT levou
sua plataforma à cerca de
50 fabricas e os cândidatos. além de participarem
de debates em faculdades
e colégios, fizeram uma
média de 20 reuniões diarias com profissionais liberais e trabalhadores de diversos setores da economia.
Em suas caminhadas e
atividades públicas, o Partido dos Trabalhadores
inaugurou um novo estilo
de campanha: a população
pode usar o megafone para
falar de seus anseios e reivindicaçôes. Os cândidatos aproveitam a improvisação e usam nos discursos fatos qiie estão ocorrendo naquele instante.
Ontem, em frente, a Galeria Menescal, próximo a
Rua Figueiredo Magalhães, um soldado do 19°
BPM, gentilmente pedia
que o grupo do PT retirasse o carro com alto-falante
da calçada, quando a candidata a deputado estadual, Ana Muller, de posse
rio microfone disse:
— Lutamos pelo direito
do Sr votar, seu guarda.
Nós vamos sair daqui mas
fique com um panfleto do
PT.
O guarda, oncabulado,
recebeu os panfletos e
cumprimentou os militantes do Partido dos Trabalhadores.

Recife — O candidato a deputado estadual
pelo PMDB, engenheiro Clodoaldo Torres. 31
anos. foi baleado ontem com três tiros quando
discursava em comício-relâmpago na feira do bairro de Afogados, no Recife. O candidato a vereador
Iondy Medeiros, que participava do comício, contou que o autor dos disparos foi o agente-chefe
Eraldo, da delegacia policial de Afogados.
Segundo informou o candidato a vereador.
Clodoaldo Torres foi baleado
porque criticava a
demora na apuração do "escândalo da mandioca"
e do assassinato do Procurador Pedro Jorge de
Melo e Silva. Os tiros atingiram o tórax, o braço e a
mão de Clodoaldo, que está internado em estado
grave no Hospital Santa Joana.
O candidato do PMDB discursava em cima de
um banco, no meio da feira livre de Afogados.
"escândalo da mandioca",
Quando mencionou o
uma pessoa se aproximou e disparou os três tiros.
Mais tarde, Iondy Medeiros, que estava ao lado,
identificou o autor dos disparos como o agentechefe Eraldo, cujo sobrenome a delegacia de Afogados não informou.
Até as 17h de ontem, nem a delegacia nem o
plantão da Secretaria de Segurança Pública tinham recebido queixa do crime. Na delegacia, o
chefe de serviço José Gomes admitiu ter recebido
informações sobre o atentado, mas negou ter registrado queixa. Informou que o agente Eraldo Ia
estivera pela manhã e não mais voltara, pois
sábado e domingo são seus dias de folga.
No plantão da Secretaria de Segurança, a
agente de policia Anete Marques informou ter
tomado conhecimento do atentado através de um
telefonema dado de um orelhão por uma senhora
que se limitou a dizer o prenome, Terezinha.

Brilhante. E agora os assessores de
Carlito pretendem utilizar também a
expressão Sorria, para completar o
pastiche publicitário mais desastroso
do ano.

Desequilíbrio

Eni movimento

PT leva
campanha
às ruas

Candidato a deputado do
PMDB-PE é baleado
em comício-relâmpago

í
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Brasília — O chamado escândalo da
mandioca ganhou notoriedade no dia 3 de
março, quando tombou morto com três tiros
â queima-roupa, numa rua de Olinda, o
procurador da República, Pedro Jorge de
Melo e Silva, ex-noviço do Mosteiro de São
Bento. Pedro Jorge, no inicio do ano, denunciara, ao todo, 25 pessoas, acusadas pelo
desvio de Cr$ 1,5 bilhão da agência do Banco
do Brasil no municipio de Floresta, no inte'
rior de Pernambuco.
O dinheiro, emprestado pelo Banco, deveria ser empregado no plantio de mandioca
— mas não foi. O Banco Central investigou a
fraude, a Polícia Federal fez o rol dos acusados e eles foram denunciados pelo procurador — entre os acusados, o mais notável era
o Major José Ferreira dos Anjos, da Policia
Militar de Pernambuco.
O Major, hoje, está preso, acusado como
um dos mandantes da. morte do procurador
Pedro Jorge. Os acusados de se beneficiarem
do dinheiro da agência do BB em Floresta
respondem por seus atos na Justiça. Um
deles é o líder do PDS na Assembléia LegisIa tiva de Pernambuco, Deputado Vital Novaes. que embolsou, segundo Pedro Jorge,
pouco mais de 9 milhões de cruzeiros do BB.
O Deputado estadual, também do PDS, Horácio Ferraz, chegou a assinar em branco um
pedido de financiamento para plantio da
mandioca — mas o escândalo foi abortado
antes de ele receber o dinheiro.
Alguns parlamentares do PDS pernambucano tentaram abafar o escândalo. Com
esse objetivo, os Deputados federais Inocèncio Oliveira e Mirvenes Cruz Lima procuraram o líder do PDS no Senado, Nilo Coelho,
mas foram repelidos, como tornou a relembrar ontem um procurador da República em
Brasilia. Esse mesmo procurador relembrou,
também, que o Deputado Carlos Elisio Caribé confessou ao procurador Hélio Pinheiro
que soube, com antecedência, que Pedro
Jorge seria assassinado.

Partido utiliza
idéia de Boal
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_&%£A CIÊNCIA DO DIREITO: Concelto, Objeto e Método — Abcwti nho Rumfilho Marques Neto,
1» edlçfto. 1982. Estudo critico
sobre ft cldnclR do Direito, com
ínfBse pura o seii conceito,
objeto o método, annllsnndo-a
a partir dos princípios teórico»
e metodológicos que presidem
a claboraçAo do conhecimento
cientifico. 196 pái;K., BROCHURA, Cr$ 1.300,00 (01).
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REVISTA DE DIREITO PENAI.
N? 31 — Instituto de Ciências
Penais do Rio de Janeiro. Dlrlplda
pelo Professor
Heleno
Cláudio Fraposo. a Revista publica.
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Destina-se a profissional da área das ciências humanas: psicólogos, médicos, assist. sociais, enfermeiros
e outros. Informações e Inscrições: Praia de Botafoqo.
. 190 — S--1108— Tel. 551-1542— R. 269
IP,

O COLÉGIO SÃO FERNANDO

NOME .
IND. .
ESTADO
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O Centro de Pós-Graduação em Psicologia do
ISOP/FGV (insc. no CFMO sob o n:: 035). comunica
que realizará o referido curso, com inicio em 09 09.82.
abrangendo os seguintes temas: O SIGNIFICADO
HUMANO, HISTÓRICO, ANTROPOLÓGICO E SOCIAL DA MORTE; — A IMPORTÂNCIA DA FDUCAÇÃO PARA A MORTE; — A MORTE INSTITUCIONALIZADA; e — A PSICOLOGIA DO DOENTE TERMINAL.

RECEBER PELO REEMBOLSO POSTALJ
O(S) SEGUINTEíS)
LIVRO(S)
01 112 03 04

CIDADE

FUHOAGAO 6ETUU0 VARGAS

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
EM TANATOLOGIA
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O LITIGANTE UK MA-FÍ. —
Adroaldo Ledo, 1» edlçAo, 1982.
O autor aponta a fluura do 11tlpantp de ma-fó como co-responsável pelo consestlonamento da Justiça e propõe sua
erradicação, por todos oa meios,
como a grande reforma do Poder Judiciário. 106 plw.n , BROCHURA. Crí 850 00 (03).

Com pouco capital e fazendo um dos seguintes cursos
Chinchila. exportação de
Laticínios, queijos finos
Multiplicação de
peles
Indústria de cosméticos
oiquideas
Administração rural
Cultivo comercial
rie
rosas
Geléia Real e Mel. Apicultura.
Criação econômica de rãs
Criação intensiva de codornas
Preço . partir do CrS 2.000.00 por curso
Av Rio Branco, 156/3.222
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REVISTA BRASILEIRA DE UlnEITO PROCE8SUAL N? IS —
Diversos
Autores.
A
Revista
apresenta Doutrina, Jurlsprudência. Notas e Comentários sobre o Direito Processual. 224
pnes., BROCHURA, Crí 1.230.00
102).
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Seminário de um dia no Meridien Copacabana-Rio - Pes. Fis.
(já c/alt. D.L. 1950/S2) e Equiparação-Abordagem Pes.Jur, e
Soe.Conta Particip.-Pasta apostila e almoço inclusos. Dia
11-9-82 a partir 9hs. Dia 10, no mesmo local, atendimento
CONSULTAS ESPECIFICAS com hera marcada. Inf. e Inscr.
ALEXANDRE CALDE RON & ASSOCIADOS LTDA • S.Paulo
Tel. (011) 288.9687 - 285.0361. Prospectos no Meridien
1? and. ou na ABADI Av Nilo Peçanha. 12 - Gr. 1001/3-RJ.
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LUCRO IMOBILIÁRIO

Aproveitando uma idéia
do dramaturgo Augusto
Boal, desenvolvida em sua
obra, O Teatro do Oprimirio, o Partido dos Trabalhadores inaugurou uma
nova prática política em
suas atividades de ma.
Trata-se, em síntese, de
transferir momentâneamente os meios de expressao (megafone) ao espectador-eleitor, que até então
assumia uma posição passiva de ouvinte, permitiudo que ele participe ativamente dos discursos, réivindicando e sugerindo.
A técnica de teatro do
oprimido de Augusto Boal
partiu da tese rie distànciamento critico do dramaturgo alemão Bertold
Brecht, onde os atores deixam claro que estavam representando, mas lembram sempre ao espectador que ele tem o direito de
tirar suas próprias conclusoes do que assistiu. A partir dai, Boal elabora o
Teatro do Oprimido, em
que o espectador se transforma em ator, podendo
parar o espetáculo a qualquer momento e sugerir e
apresentar uma cena.
Inspirado nisso, e o que
tem feito o Partido dos
Trabalhadores, em suas
caminhadas pelas ruas da
Cidade. Recentemente, em
um comício nas escadas da
Câmara de Vereadores, na
Cinelândia. o candidato a
Governador Lysâneas Maciei discursava, enquanto
dois megafones eram entregues as pessoas, filiadas
do Partido ou não, que quisessem apresentar suas
idéias sem a necessidade
das tradicionais questões
de ordem e apartes.
Em meio aos comícios,
candidatos do PT introduzem em seus discursos renas de rua. que estão ocorrendo naquele instante,
como mendigos pedindo
esmola, guardas reprirmndo a população, e sao levadas a discussão. A técnica,
. que segundo militantes do
PT tem dado excelente resultado.

Instituição com tradicional participação na lista dos aprovados lança uma PREPARAÇÃO INÉDITA para o seu VESTIBULAR:
Você escolhe a matéria que mais precisa.
Na carga horária adequada.
Com pagamento por matéria.
Tudo isso com a melhor equipe de professores
INSCRIÇÕES NA SECRETARIA DO COLÉGIO
Rua Marquês de Olinda, 70
Te!
551 9649 ec7-'-3r;38
Bot,ífnoo
ULTIMAS VAGAS
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JORNAL DO BRASIL

Juiz decide este
mês julgamento do
Caso da Mandioca
<..
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Até o final deste mès. o zer que o Major José FerJuiz Genival Matias de reira dos Anjos (principal
Oliveira decidirá se manda acusado), por exemplo,
oü não a julgamento os se- tem bons antecedentes."
te acusados do assassínio
Explicou que o Major
do Procurador Pedro Jorge Melo e Silva, encarrega- PM responde a processo
do do inquérito do Escãn- criminal, na Justiça Fededalo da Mandioca, e se ral, por ter participado do
mantém ou relaxa a prisão . desvio de verbas do Banco
preventiva deles. Ontem, do Brasil no Escândalo da
foi aberta vista dos autos Mandioca; na Justiça Milipara que a acusação e a tar de Pernambuco pelo
defesa se manifestem por homicídio de um marginal
escrito e só depois é que o conhecido por Estrobe e
Juiz da Ia Vara da Justiça outro na Justiça Federal,
Federal darã sua decisão.
por ter auxiliado o fazenAo dar ontem, no Rio, deiro Antônio Rico a se
esta informação, o advoga- esconder da Justiça.
do da família do Procurador assassinado, Gilberto PERÍCIA
Marques, informou que o
Alegando que havia conTribunal Federal de Re- tradições
na perícia oficial,
cursos acolheu por unani- os advogados
de defesa
midade o recurso do Minis- dos sete acusados
de astério Público para que o sassínio do Procurador PeJuiz Genival Matias de dro Jorge
pediram ao Juiz
Oliveira modifique o seu
Matias de Oliveira
despacho, deferindo o pe- Genival
determinasse nova pedido da defesa para que que
a cargo de dois peridois peritos particulares fi- ricia
contrataparticulares
zessem a perícia balística tos
"Sem
ouvir sequer o
da perícia oficial, já exis- dos.
Ministério Público", satente no processo.
lientou o advogado da"o fatimília do procurador,
JULGAMENTO
tular da ação penal deferiu
e abriu vista para
Com a abertura da vista o pedido
a acusação apresendos autos, a acusação terá que
cinco dias para se manifes- tasse quesitos".
tar por escrito e, em seguiO advogado Gilberto
da, a defesa terá prazo Marques indicado à famiigual. Depois, o Juiz Geni- lia do procurador pela
vai Matias de Oliveira, da OAB e a Associação NacioIa Vara da Justiça Federal, nal dos Procuradores extambém em cinco dias terá plicou ter recusado porque
que se pronunciar. O advo- "o Código de Processo PeMarques nal não permite que as
gado Gilberto
acha que "juiz nenhum do partes intervenham na noBrasil, à luz da prova car- meação dos peritos,
quanreada aos autos, impro- to mais indicá-los diretanunciaria os matadores do mente. Ao mesmo tempo,
Procurador Pedro Jorge".
pedimos ao juiz que refiAcredita que o relaxa- zesse o seu despacho e inmento da prisão preventideferisse a pretensão da
va dos sete acusados, "de- defesa, mas ele manteve o
cretada em face de consi- despacho. O Ministério
derar-se todos portadores Público, então, interpôs
de grande periculosidade", uma correção parcial penão ocorrerá, porque além rante o Tribunal Federal
da periculosidade nâo ter de Recursos, visando mocessado, para que fossem dificar o despacho que denecessário ain- feriu a perícia. O Tribunal
soltos sena
da que "fossem primários e Federal de Recursos, esta
de bons antecedentes. Pri- semana, por unanimidade,
mários, tecnicamente to- acolheu este recurso e redos são, mas bons antece- formou o despacho do
dentes, ninguém pode di- juiz".

Cesariana deixa em coma
prolongado duas gaúchas
mas bebês são normais

Para o Ministro do Interior, Mário Andreazza. a
inauguração da primeira
etapa do Projeto Rio, a ser
presidida pelo Presidente
Joáo Figueiredo, dia 9, no
Rio, com a entrega de 1 mil
500 moradias a famílias
que antes moravam na Fa-

Andreazza
exalta o
Promorar

Porto Alegre — Problemas de parto deixaram
duas mulheres gaúchas em estado de coma, há seis
meses e há 1 ano, respectivamente, enquanto os
bebês crescem normalmente: a médica Ledy Vieira
da Costa Pinto, 40 anos, vive há seis meses num
quarto do Hospital Ernesto Dorneles; Noilma da
Silva Cavalheiro, 29, vive há um ano na cama do
seu quarto, em Caxias do Sul.
Ambas foram submetidas a cesariana. O companheiro de Noilma. José Nunes da Silva. 22 anos,
acusa de desleixo os médicos do Hospital Pompeia, de Caxias do Sul, onde foi feita a cirurgia. Seu
filho Enderson. com 1 ano de vida, é um garoto
normal. Noilma movimenta apenas, mas sem coordenação, o braço e a perna direitos.
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HUNGRIA
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EM AUTOPUUMAIM DE LUXO COM
GUIA PORTUGUÊS

varanda

m«<

RIO: RUA
TEL.
S. PAULO:
TEL.

(uL^orvando «usa iwtrlçôe»)

este "novo enfoque" começou a se tornar viável com
a criação, a 28 de junho de
1979, do Programa de Erradicação de Subabitação —
Promorar, destinado a entregar moradias a populações carentes de todos os
Estados da União.

Você acaba de encontrar o seu apartamento no Varandas da Tijuca com 2 quartos, 1 ou 2 varandas, dependências e um
39 quarto opcional.
Use sua criatividade: o 39 quarto pode
se transformar no quarto do seu 29 filho,
em quarto de costura, sala de TV, escritorio ou ainda no tradicional quarto de empregada.
Tudo isso com uma área de lazer de
dar inveja aos outros prédios.
Ao todo são 3.000 m2, com sauna, 2
piscinas, salão de jogos e2 salões de festas.
Play-ground coberto, play-ground desçoberto, academia de ginástica e uma ciclovia com mais de 300 m.

Rua do Bispo, esquina de Conselheiro Barros
Financiamento:

Planejamento e vendas:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Memorial matrícula 42971 R-2,
11? Ofício do RGI de 29/05/1981.

u
Rua México, 21 - sobreloja
tels. 284-3998, 262-0809 e 399-2749

Empreendimento:

MÉXICO. 21 - A LOJA
220.0322 - PABX
AV. IPIRANGA, 795 - 3?
222.6233 - PABX
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Avião caiu
por falta de
combustível
Rio Branco — Provldencia bombeiro que vou pousar de emergência. Turbina parada". Estas foram as
últimas palavras do piloto
Wariderlys Arnuss Wittiz,
do jato da TAM (Transportes Aéreos Marília) prefixo
PT-JBQ, do tipo Learjet,
que caiu na noite de sextafeira passada a menos de
cinco quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto
de Rio Branco. No acidente dez pessoas morreram.
A mensagem foi captada
piloto da compapor outro
nhia "Táxi Aéreo Xapuri",
que acompanhava pelo rádio de sua aeronave o diálogo do piloto com a torre
de controle de tráfego aéreo do aeroporto. O aparelho ficou completamente
destruído e os corpos de
seus dez ocupantes, entre
eles o presidente substituto da Eletronorte, Jaime
Barsessat, ficaram totalmente mutilados.

¦i.i»r^«T«M1^rM^r»^M-rr^M-«W^r»¥^r^»»»-^r»-^r^r^r^r^r^r»^r»l^r^r^r^rM^r^r^r^r«MITl!Wf

VÍTIMAS
O avião tinha saído de
Tucurui, no Pará e ia para
Porto Velho, em Rondonia. O piloto foi obrigado a
mudar a rota porque chovia muito em Porto Velho,
vindo para Rio Branco, onde chegou por volta das
18h. Como o aeroporto local não possuía nenhuma
iluminação na pista, o
avião ficou sobrevoando a
cidade.
O piloto pediu que improvisassem a iluminação
várias vezes, mas o Infraero proibiu que carros particulares se postassem nas
laterais da pista e, se limitou apenas a usar os carros
do corpo de bombeiros. O
piloto tentou aterrisar três
vezes, mas não conseguiu
e, na última vez caiu a cerca de cinco quilômetros da
pista, espatifando-se contra o solo.
Numa nota distribuída
ontem, o superintendente
local da Infraero, Elvino
Ney Taques, afirma que
após o contato da torre
com a aeronave, a administração do aeroporto foi
informada que o jato "tinha menos de cinco minutos de autonomia".
. Pe acordo com a lista
fornecida pelo hospital de
base. do Governo, para onde foram translados os corpos, morreram no acidente
ás seguintes pessoas: Jaime Barsessat e sua esposa
Elena Barbessat, o Superintendente da Odelbrecht, Antônio Eduardo
D. de Almeida e sua esposa
Maria da Glória; Fausto
Cezar Vaz Guimarães e esposa Elaine Guimarães;
Geraldo de Assis Afonso
Pratti. Denise Leia Prati, o
piloto Wanderlys Arnuss
Wittiz e o co-piloto José
Luiz da Silva Capela.

TV A CORES PHILIPS 20
CT3400

TV A CORES PHILIPS 20
CT3100

TV A CORES PHILIPS
LUXO 14 CT 3200

TV A CORES PHILIPS 14
CT30G0

51 cm (20"). Superluxo. Moderno
"desing".
Tecla verde. Equipado
com controle remoto total controle
de Loudness. Saida para fone de
ouvido.

51 cm (20"). Luxo. Novo e moderno
"design".
12 teclas tipo calculadora
eletrônica p/seleção de canais.
Ótima qualidade de som.

36 cm (14"). Cinescópio 90? In-Line.
"Seletronic"
Seletor de Canais
Controle remoto compacto. Entrada para
fone de ouvido

36 cm (14"). Imagem e som
instantâneo. Entrada para fone de
ouvido. Baixo consumo de energia.

Avista 153.252,

Avista 20-3*

ou

4 de 38.313, = 153.252,

4 de 50.750, = 203.

A vista 143.800,
ou
de 35.950, = 143.SSQ,

A vista 126.300,
ou
4 de 31.575, = 126.30D,

EM 4 PAGAMENTOS PELO PRECO DE A VISTA, VOCÊ POUPA MUITO MAIS
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TV PHILIPS PORTÁTIL
B-700
31 cm (12"). Funciona na tomada ou
no acendedor de cigarros do carro.
Estabilizador de voltagem
incorporado.

TELEVISOR
PHILIPS 17 L6107
44 cm (17"). Portátil, Cinescópio
110?. Imagem e son instantâneos.
Seleção de canais por teclas. Antena
telescópica ajustável. Controles
_.
r-t\
frontais de fácil manejo.
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À vista 48.600,
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A vista 59.000,
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Venha hoje mesmo conversar com um
de nossos corretores no local.

ÚLTIMA PARTIDA DO ANO
05 DE OUTUBRO
Taniaaérea PONTO a PONTO

D

com um <_$ opcional
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vela da Maré, simboliza
"de forma irrefutável o novo enfoque introduzido pelo atual Governo no trato
dos problemas habitadonais das populações localizadas em favelas, mocambos e palafitas".
Andreazza esclarece que
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4de12.150,= 48.600,

44cmll7"). Portátil Cinescópio
110° Imagem e som instantâneos.
Seletor rotativo - VHF Antena
telescópica ajustável. Controles
frontais de fácil manejo.

À vista 45.400,
ou

4 de 11.350, = 45.400,

4 de 14.750, = 59.000,
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JORNAL DO BKASÍL

Itália revoltada se despede do casa Dalla Ch iesa
JL

Bignone recebe peronistas
com propostas políticas
Buenos Aires — O Presidente Reynaldo Bignone recebeu ontem o Partido
Justicialista (peronista), a maior força
politica da Argentina. Uma delegação
do Partido, que foi derrubado do Poder,
om 76, pelo golpe militar, reclamou ao
Presidente, o levantamento do estado
de sitio, um cronograma eleitoral, esclarccimento sobre as desaparições e medirias urgentes para conter a crise econômica.
A atividade política tem-se intensificado bastante desde que o General Bignone assumiu o Governo, nomeado pelo
Exército em meio à crise da Junta Militar, dissolvida logo depois, prometendo
eleições para 84. Sexta-feira à noite, o
Partido Comunista realizou uma grande manifestação, a primeira durante o
regime militar, reunindo cerca de 20 mil
no Luna Park, cantando na rua:
pessoas
"se va acabar, se va acabar, la dictadura militar".
Bignone recebeu os peronistas na
residência de Olivos, dentro de seu projeto de intensificar contatos políticos
com vistas à devolução do Poder ao
civis, prevista para março de 84. A delegação peronista foi encabeçada pelo viice-Presidente do Partido, Deolindo Bittel, e o encontro durou cerca de duas
i horas.
Logo depois, Bignone se dirigiu ao
I Campo de Mayo, para um almoço com o
Comandante do Exército, General Crist ino Nicolaides. Esses encontros tèm-se
repetido desde que surgiram versões
sobre desentendimentos entre os dois
militares.

Vil \\ W&0P^^

Luís Cláudio Latgé
Eles trataram da recomposição da
Junta Militar, entre outros temas. Exército e Aeronáutica jà chegaram a um
princípio de acordo, mas, segundo o
noticiário local, a Junta só voltará a
funcionar depois do afastamento do Comandante da Marinha, Jorge Anaya.
único chefe militar que participou da
campanha das Malvinas ainda na ativa.
A Marinha deverá iniciar a reforma
de sua cúpula na próxima semana,
quando o Almirante Anaya anunciar
sua saída. Segundo o Jornal Clarin, isto
está praticamente definido e o cândidato mais forte ao posto é o antigo adido
militar em Washington, Viee-Almirante
Ruben Franco, que volta ao pais por
estes dias.

Buenos Aires — Com o propósito de
salvaguardar a mediação do Vasticano
no litígio limítrofe com o Chile, a Argentina aceitou retirar parcialmente sua
denúncia do tratado de solução pacifica
de controvérsias assinado com esse país
em 1972 e manter sua vigência apenas
no que se refere à disputa pela soberania de três ilhas no Canal de Beagle.Em
troca, o Chile se comprometeria a náo
recorrer à Corte de Haia até seis meses
depois de o Papa João Paulo II renunciar à sua mediação, o que considera
bastante improvável.
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Conseqüência
Embarcados para Milão, onde por desejo ria família Carraro o General e sua
mulher serão novamente reverenciados,
os dois caixões foram sempre calorosamente aplaudidos pelo povo de Palermo.
Aplausos a mortos, na Itália, sempre se
tributaram como sinal de gratidão e apreço aos que serviram bem enquanto vivos.
De Milão, hoje, depois de outra missa
fúnebre, os mortos de Palermo serão sepultados no cemitério de Parma. onde se
encontra o mausoléu da Família Dalla
Chiesa. Uma familia de muitos militares e
carabinieri, cujos exemplíis influênciaram e moldaram a personalidade do General Cario Alberto, que as vésperas da
morte, numa entrevista a um jornalista
siciliano. explicou as razões que o levaram a aceitar a última missão que lhe foi
confiada a dois anos de uma aposentadoria que poderia ter sido muito tranqüila.
— Cada um de nós — disse então o
General Cario Alberto Dalla Chiesa — faz
uma escolha de vida. Eu fiz a de servir ao
Estado até as ultimas conseqüências.
Uma primeira conseqüência a morte
do General Dalla Chiesa parece ja ter
provocado. Ontem, por decisào dos lideres de bancadas de todos os Partidos na
Câmara dos Deputados, resolveu-se que
terça-feira próxima será votada e aprovada a lei antimafia, de autoria do exdeputado comunista Pio La Torre, outra
vítima da Máfia. PJssa lei praticamente
acabará com o segredo bancário, para
permitir aos investigadores uma informaçao mais completa sobre a movimentação do dinheiro de suspeitos maliosos. E,
finalmente, reconhecerá e configurará como crime a participação e a ação em
"associações mafiosas". Um crime que
até hoje não existe formalmente na Itália.

Desde a primeira frase de sua homília.
o Cardeal Pappalardo identificou e exprimiu um sentimento de revolta que se
considerar da maioria dos italianos.
pode
"Ainda um crime, como se os outros não
bastassem", foi a primeira frase do Arcebispo palermitano na tarde quentissima.
de vento siroeco, de ontem em Palermo.
Mas os aplausos maiores foram ouvidos quando o Cardeal, diante do Presidente da Republica. Sandra Pertini, do
Primeiro-Ministro Giovanni Spadolini,
de quatro ministros, representantes de
todos os Partidos e lideres sindicais, indicou o terrorismo,, a Camorra e a Máfia
como facções e associações poderosas
que desafiam e atingem o coração do
Estado. E depois, quando fez sua critica
mais pesada a inoperãncia e falta de
eficiência da reação de defesa do Estado,
citando uma frase em latim do poeta
clássico Sallustio:
— Enquanto em Roma se pensa sobre
o que fazer, a cidade de Sagunto esta
sendo expugnada. Desta vez não é Sagunto. mas a nossa Palermo. pobre Palermo. Porque enquanto a ação de quem
deve reprimir a violência parece lenta e
incerta, rápida, segura e eficaz é a máo
que mata.
Antes, durante e depois da missa fúnebre celebrada na presença de dois caixões
fechados e cobertos por bandeiras tricolores, o comportamento de pelo menos 3
mil pessoas que, dentro e fora da igreja
acompanharam a cerimônia, foi sempre
muito nervoso e exaltado. O único homem politico que escapou às vaias e
insultos dos populares foi o Presidente
Pertini. novamente respeitado e aplaudido ao passar diante do Povo. A maior
raiva, os protestos mais veementes foram
dirigidos contra o Ministro do Interior,
Virginio Rognoni. de quem nos últimos
dias de vida o General Dallas Chiesa
vinha reclamando poderes e recursos
maiores para combater a Máfia.
A hostilidade contra o Ministro Rognoni demonstrou-se desde as primeiras
4w
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horas da manhã, quando ele compareceu
a camara-ardente montada num salão da
Villa Whitaker, sede da Prefeitura de Palermo. O Ministro não pôde permanecer
mais de três minutos diante dos caixões
fechados de Dalla Chiesa e Emanuela.
Retirou-se ás pressas, mas em tempo de
evitar que as agressões verbais se transformassem em agressões físicas de uma
pequena multidão enfurecida.

Revolta

Argentina propõe
acordo ao Chile

^_._

Araújo
raujo í\etto

e a critica do
Roma — A indignação
"Pappalardo.
ArcebisCardeal Salvatore
po de Palermo. foram transmitidas pela
televisão e impressionaram todos os italianos ontem à tarde, durante a cerimónia religiosa celebrada na Igreia de S.
Domènico, que valeu tambem como despedida da cidade do casal Dalla Chiesa.
assassinado sábado a noite pela Máfia.
A breve homília do Cardeal Pappalardo, lida em pouco menos de 10 minutos.
foi inúmeras vezes interrompida por
grandes aplausos e por gritos de protesto
da gente que lotava a igreja contra aquele
que foi reconhecido por todos como o
crime mais audacioso e o primeiro desafio
que a Máfia lançou diretamente ao Estado italiano. Desta vez nào se limitou a
eliminar personalidades e autoridades do
Poder regional ou municipal: ao atingir
mortalmente o General Cario Alberto
Dalla Chiesa e sua mulher Emanuela,
atingiu um direto representante dp Estado. um Prefeito nomeado pelo governo
nacional, coisa que nunca fizera antes.
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Segundo a agência italiana ANSA,
com telefonema anônimo ao jornal La
Sicilia, de Catania, um homem com
"a
sotaque de Palermo afirmou que
Dalla
Chiesa
Alberto
operação Cario
terminou", numa mensagem lacônica
tipicamente mafiosa. Mas o PrimeiroMinistro Giovanni Spadolini prometeu que o "trabalho do General continuara do ponto em que ele deixou",
com uso de "novas técnicas de coordenação contra o crime organizado, superando toda dificuldade burocrática". Apoio para isso o Governo terá: as
três centrais sindicais italianas vâo
durante
para toda a Sicilia amanhã,
"medidas exquatro horas, pedindo
traordinárias e excepcionais" para reforçar a luta contra "o teiror criminoso
da Máfia".
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Emanuela e o General Dalla Chiesa eram
felizes como uo dia do casamento

Emanuela não linha
modo de morrer

"Mamma Santíssima"
Cosa Nostra",

Roma (Do correspondente) —- A Máfia
está nas pessoas como está na paisagem
de Palermo. Quase impossível é encontrar um dos 800 mil habitantes capaz de
garantir que nunca teve contatos com a
Onorata Società, a mais antiga e poderosa organização criminosa da Itália.
Até na hora de escolher o vinho branco
que mais aprecia e consome — o excelente Rapitala —- o palermitano náo pode
ignorar que. indiretamente, está financiando a Mafia. Pelo menos ajudando-a a
reciclar o "dinheiro sujo" que arrecada
com o tráfico de droga. Porque na hora
em que escolhe o seu bom vinho, o palermitano razoavelmente bem informado
não pode deixar de saber que com ele,
a norcom a sua licita fabricação e com
"limpa" o
mal comercialização, a Mafia
dinheiro da droga.
Na paisagem de Palermo. a presença
da Máfia é ainda mais ostensiva. No século passado, Palermo foi uma das cidades
mais fascinantes e sofisticadas da Europa. Chamavam-na a Paris Mediterrânea.
E não somente pela movimentada vida
cultural que tinha, mas principalmente
pela arquitetura original, diferente, única
numa cidade européia: uma mistura de
influências e estilos (normando, árabe e
espanhol) que lhe davam uma personalidade forte.
O pouco que sobrou dessa original e
melhor paisagem, do grande charme de
Palermo, hoje está sufocado pela selva de
cimentos que, a partir dos anos 50 deste
século, a Máfia "construiu", por uma desenfreada, furiosa e sempre criminosa especulação imobiliária promovida e executada por empresas mafiosas. de preferência e quase sempre com a cumplicidade dos poderes regionais e municipais,
mas sem qualquer plano ou escrúpulo.
Nas poucas indústrias, no porto, nas
muitas repartições públicas, onde os palermitanos trabalham, e a Mafia quem
decide. Nào sao apenas os bem documentados ensaios, pesquisas e livros do velho
Michele Pantaleone. maior estudioso da
Máfia, que afirmam e comprovam. Dois
pesados e completos relatórios de uma
comissão parlamentar sobre a Mafia que.

¦:

em trabalho durante três legislaturas,
repetem e confirmam as denúncias do
velho e tinhoso Pantaleone. E quem tiver
um minimo de dúvida que tente arranjar
um emprego, sistemarse , sem a ajuda de
um chefão mafioso.
Até na hora de pagar seus impostos, os
palermitanos e outros sicilianos não podem ignorar que. de alguma forma, estão
contribuindo para a Cosa Nostra, a Mamma Santíssima; a Onorata Societá, todo
sinônimos de Mãfia. Ainda hoje a arrecadação fiscal, em Palermo e em toda a ilha
da Sicilia, e controlada por uma família
de mafiosos; os Salvo. Por coincidência
todos eles sao bons e ilustres membros e
representantes da democracia cristã. A
familia tem sua missão facilitada pelo
Estatuto Especial da Região Autônoma
da Sicilia.
Quem conhece a loquacidade e a disponibilidade humana dos italianos, em
Palermo será supreendido. levara um
choque no dialogo mais direto com a
gente das mas. Em Palermo, o mais difícil
nao será fazer um italiano calar. Muito
mais será fazê-lo falar. Gente hospitaleira, cordial, o palermitano é antes de tudo
um desconfiado. Antes de responder a
qualquer pergunta ou dar uma informaçào ele raramente dispensa um esclarecimento básico:
Por que você quer saber isso?
Sendo a capital da Mafia. Palermo é
também a cidade da omertá. da cumplicidade, do silêncio como principio e arte de
viver.
Ainda ontem, com toda a grande inusitada demonstração de solidariedade e
indignação popular que o assassinio do
General Cario Alberto Dalla Chiesa e de
sua mulher Emanuela Carraro provocaram, uma senhora que mora a 50 metros
do local do crime, que estava em casa à
hora em que mais de 50 balas foram
disparadas pelas armas dos bandidos da
Mafia, náo teve o menor constrangimento
em jurar aos repórteres da televisão:
Náo vi nem ouvi nada. Estava muito
concentrada no programa de TV a que
assistia.

Roma ido Correspondente) — Antonia Setti Carraro, a mãe que sempre se opôs ao casamento de sua filha
Emanuela com o General Cario Alberto Dalla Chiesa
("Ele poderia ser teu pai"), ontem, em Palermo, à frente
dos dois caixões mortuãrios (fechados porque a.s balas
da Mafia desfiguraram os corpos de suas ultimas
vitimas), teve forças e palavras para conceder uma
dramática entrevista a tevê italiana.
Minutos antes de deixar a Prefeitura de Palermo, sábado à noite, minha filha, que esperava o marido
para levá-lo a casa, fez-me um breve telefonema. Disseme que nào poderia falar por muito tempo, porque
estava telefonando da Prefeitura. Prometeu-me uma
nova chamada, quando chegasse em casa. Náo tinha
nada de importante a dizer. Queria apenas assegurarme que ela e o General estavam bem, felizes e que me
— conta a
queria muito bem ("Ti voglio tanto bene")
senhora Antonia, casada com o advogado Fernando
Carraro, màe de 4 filhos.
Soluçando muito, mas como se tivesse necessidade
de tornar pública a estima que dedicava à filha morta,
dona Antonia contou mais. Disse que em diversas
ocasiões perguntou a Emanuela se ela não tinha consciência e medo dos riscos que enfrentava como mulher
do Prefeito de Palermo, que devia lutar contra a Mãfiâ.
E a sua resposta foi sempre a mesma:
Sim, mãe. Mas tu nào fizeste sete anos de
guerra? (Dona Antonia foi enfermeira da Cruz Vermelha na última guerra mundial). Pois bem, agora toca a
mim. Aqui nós também estamos em guerra.

G ua rda - c os t a s s ai
do estado de coma
Roma — (Do correspondente) — No começo da
noite de ontem, o agente Domènico Russo, que escoltava o casal Dalla Chiesa no momento do atentado
mafioso de sábado à noite, tinha saído do estado de
coma que parecia irreversível, e os médicos do Hospital Cívico admitiam que ele tinha uma pequena possibilidade de salvar-se.
Embora sua morte tivesse sido anunciada no fim
da noite de sábado e noticiada por quase todos os
jornais italianos, ontem pela manha soube-se que
Domènico Russo, embora com vários e graves lerimentos. um deles no crânio, mantinha-se artificialmente
vivo. mas inconsciente. Com menos pessimismo, na
noite de ontem, os médicos de Palermo diziam que
Domènico Russo, casado e pai de um filho de quatro
anos, estava lutando bravamente contra a morte.
"Este novo sangue derramado numa rua de
Palermo volta a propor em toda sua amplitude o
problema da renovação democrática do Estado",
comentou o jornal do Partido Comunista Italiano.
O assassinio de
LT.nita. segundo a agência ANSA.
"dizer a todos, ao
Dalla Chiesa foi um modo de
pais
inteiro, que a Máfia e mais forte, não tem obstáculos
que não possa ou nao saiba abater, e ao mesmo
tempo que o Estado e débil e pode ser atacado
quando e onde a Mafia quiser", afirmou o jornal.
Madri/ UP!
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laron aconselha EUA a retirar piano

"Os EstaJerusalém —
dos Unidos não terão outra
alternativa senão retirar
suas propostas porque não
podem ser implementadas
Beirute — O Iraque anunciou
e Israel não vai nem discuontem
que sua Marinha e sua Força
entrenuma
ti-las". disse,
Aérea afundaram dois petroleiros
vista à rádio estatal, o Mique se dirigiam ao terminal iranianistro da Defesa, Ariel
no da Ilha de Kharg e dois cargueiSharon, em mais uma prova da indignação oficial isros que navegavam pelo Canal de
raelense contra o plano do
Khor Moussa. rumo a Bandar KhoPresidente Reagan para
meini. Mas um alto funcionário do
um estado palestino assoMinistério do Petróleo do Irá disse
ciado à Jordânia nos terripor telefone à agência de notícias
tórios árabes ocupados
Reuter que nenhuma embarcação
desde 1967.
foi danificada na Ilha ou em suas
Governo
o
No Cairo,
proximidades.
egípcio elogiou o plano
Um porta-voz militar iraquiano,
americano, que contém
"aspectos positivos" para
em entrevista concedida à emissora
fazer as negociações de paz
avançarem novamente. O
anúncio foi feito após uma
reunião do Gabinete com o
Presidente Hosni Mubarak. Mais cedo. Mubarak
tinha recebido o Secretario da Defesa americano,
que
Caspar Weinberger."muito
saiu do encontro
encorajado" com a reação
do dirigente árabe.
ABORRECIDO
Sharon disse que o Governo do PrimeiroMinistro Menahem Begin
ficou "aborrecido pelo fato
de Washington náo ter
consultado Tel Aviv (como
manda um acordo de 1975)
sobre as propostas a exempio do que fez com os árabes". Ele se queixou da iniciativa ter sido tomada lo"nossa vitória sogo após
bre os terroristas palestinos no Líbano" e indagou:
— Por que os americanos nâo nos deram a oportunidade de buscar novos
aliados para a paz entre os
palestinos moderados?
Em Washington, o portavoz do Departamento de
Estado, John Hughes, negou que os Estados Unidos
tivessem violado o acordo
em que Washington e Tel
Aviv se comprometeram a
coordenar as iniciativas de
paz. Negou também qualquer consulta prévia aos
recebepaises árabes que"mais
ou
ram a proposta
menos no mesmo momento" que Begin.
Sharon, artífice e executor da operação Paz para a
Galileia, advertiu que, se o
Líbano não se comprometer a evitar a presença de
forças hostis a Israel no
Sul do Líbano, o Governo
israelense terá que buscar
um status especial para a
região. Ele nao deu maiores explicações sobre o assunto e observou apenas
que tropas israelenses nâo
precisariam ser estacionadas na área para conseguir
esse objetivo.
Fontes informadas citadas pela agencia AP disseram em Washington que o
Presidente Reagan aflrmou ao Premier Begin que
as colônias judias instaladas nos territórios ocupados não devem licar como
postos avançados permanentes de Israel nos território ocupados. O futuro
desses núcleos deverá ser
discutido entre negociadores árabes e judeus segundo a mensagem de
Reagan.
RECUO
Tropas israelenses recuaram das posições que
tinham tomado na véspera
no subúrbio de Quazai,
Beirute, provocando imediata mobilização de milicias esquerdistas que controlam a região. Os milicianos da União Árabe Sócialista (pró-Libiai e da organização paramilitar xiita
Amai tomaram posições a
espera cie um ataque israelense.
Um porta-voz israelense
di.sse que as tropas tinham
avançado apenas para realizar uma operação de limpeza de terreno para desenterrar minas deixadas
pelos palestinos num raio
de 700 metros de suas posiçoes.
O correspondente da
Reuter Paul EEdle disse
que tiroteios esporádicos
estão acontecendo na área
e soldados israelenses ainda revistam alguns predios. O incidente ocorreu
no mesmo bairro em que
um coronel francês das forças da ONU foi morto por
um franco-atirador
Um avião cia Tunísia foi
a Damasco buscar 19 lideres militares e políticos da
Organização para a Libertaçáo da Palestina (OLPi
para traze-los para Tunis
onde se reunirão com seu
lider, Yasser Arafat. na primeira reunião após a retirada do Líbano. Eles deveráo discutir a posição que
a OLP vai tomar na reumao da cúpula árabe que
VV__J_"-^*"*'^'^
começa amanha na cidade
^^^
marroquina de Fez
Fontes diplomáticas
árabes disseram em Tunis
que Arafji vai ser pressionado por lideres árabes
moderados a aceitar o pianp do Presidente Reagan
como base para npgociau Esses -< ... -s afirma
n que :>v moderado.1
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Iraque afunda 4 cargueiros
que
de televisão estatal, declarou "coas Forças Armadas de seu pais
meçaram a cumprir a advertência"
de que bombardeariam os petroleiros que se aproximassem da zona
militar proibida na área de Kharg e
na costa iraniana".
A fonte do Ministério do Petróleo iraniano garantiu que quatro
petroleiros, cujas nacionalidades e
nomes se recusou a mencionar, estâo sendo carregados normalmente
no terminal de Kharg. O funcionario afirmou ainda náo ter conhecimento de que algum cargueiro te-
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nha sido atingido em Bandar Khomeini.
Esta foi a primeira vez desde o
inicio da Guerra do Golfo Pérsico,
em setembro de 1980, que as autoridades iraquianas anunciam o ataque e a destruição de navios petroleiros. A 15 de agosto passado, três
dias depois que a artilharia iraquiana afundara um cargueiro sulcoreano e outro grego, o Presidente
Saddam Hussein ameaçou destruir
todas as embarcações que transitassem pela zona de bloqueio em
torno dos portos iranianos.
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Fortes e Fracos
0 slogan do PMDB — o Governo é forte com os
fracos e fraco com os fortes — serve mais, talvez, para
descrever o PMDB do que. propriamente, para dcscrever o Governo, como gostaria o PMDB.
0 problema não é que o Governo seja forte com
uns e fraco com outros. O que está errado é que, no
Brasil,

o Governo é forte demais, Lntoleravelmente
forte, aboletado nas costas da sociedade, inibindo-a,
cansando-a, exaurindo-a. A trouiaille do Partido de
oposição pode dar dividendos eleitorais, e talvez dê. E
nem Ilie importa, para isso, se o seu diagnóstico do que
faz o Governo com a sociedade seja correto. O que
importa é ganbar votos à custa do Governo.
Tudo bem, se a questão se restringisse apenas a
medir expedientes de eficácia eleitoral. O ponto centrai, porém, é que o Partido oposicionista com seu
"Esperança
e Mudança"
pomposo e fluvial documento
se propõe a oferecer à sociedade, entre outras bugin"uma
gangas,
proposta de Governo para o Brasil".
Então, nesse caso, vale a pena perder tempo com a
proposta enfeixada naquele slogan.
Por que será, então, que o PMDB distingue um
Governo forte para os fracos e fraco para os fortes?
Porque não lhe convém aceitar a verdade cristalina de
que o Governo no Brasil é forte. Só isso: forte. E forle
demais. Também porque o PMDB tem interesse cm
distinguir os fracos — seus supostos eleitores — dos
fortes — os supostos eleitores do Partido do Governo.
E a separação maniqneísta que coloca de um lado os
good guys, os desalentados, e de outro os bad gttys, os
coniventes com a iniqüidade.
Acontece que em relação ao Governo, ou melhor.
em relação ao Estado brusileiro, toda a sociedade
é fraca. E o PMDB só não se aventura a
enfrentar, com ousadia política e seriedade intelectual,
a natureza do gigantismo estatal no Brasil por um
molivo muito simples: o PMDB não tem nada contra o
Estado forte brasileiro. Rigorosamente nada.
O PMDB só não gosta de duas coisas — das
brasileira

maldade? que o Estado brasileiro comete contra os que
chama de fracos (ou melhor, seus presumíveis eleitores): e, sobretudo, porque os ocupantes do Estado são
oulros e não eles, do PMDB.
Como o PMDB não percebe que o errado é o
poder irrestrito do Estado sobre todos, fica implícito
cm sua pregação eleitoral que tão errado quanto ser
forte com oa fracos é não ser forte com os fortes. Se o
PMDB estivesse no poder, os fortes padeceriam tanto
com o poder irrestrito do Estado quanto os que, hoje, o
PMDB rhama de fracos. Ou seja, a partir do dia em
ipie o PMDB tomasse o poder, haveria uma mudança
nas placas — onde se lia fracos, leia-se fortes; onde se
lia lorles. leia-se fracos. E o poder do Estado continuaria o mesmo — irrestrito.
Por quê? Porque a perspectiva do PMDB não se
desenha a partir da sociedade, mas do Estado. O
PMDB náo é um Partido com um programa para dar
a sociedade. Mas. apenas para
O PMDB não quer mudar nada:
quer o Governo. Quer trocar de lugar com o PDS. Só.
I, é nessa perspectiva instrumentaüsta, que
presume bastar o controle do Estado para alterar o
funcionamento de uma sociedade (há quem chame isso
de golpismo, outros, mais requintados, usariam leninisnw), ipte o PMDB constrói um complexo programa

esperanças

e mudar

mudar o Governo.

de

Governo.

impossível

Complexo,

lhe dar

sobretudo,

porque

é quase

nexo.

O fetichismo estatizante do PMDB começa com a
mitificação do Plana — o Plano, assim mesmo, com
sotaque francês, que ressuscita as reformas de base.
que tinham tanta base quanto o Governo que as
pregava: reforma agrária, reforma tributária, reforma
financeira, reforma fundiária. Só são de base porque
assim foram designadas. São de cima para baixo — do
Plano para a sociedade.
Quanto às medidas mais urgentes, dessas que nos
salvariam da inflação que nos atormenta, o reformismo
de origem cepalista, como sempre, é avaro. Para as
taxas de juros altas, propõe desvincular as taxas
internas das taxas externas; quanto à realimentação da
inflação, uma correção monetária para os ricos (os
fortes) e outra, mais próxima da inflação, para os
pobres (os fracos). Ou seja. um mesmo equívoco para
duas questões distintas: é o equívoco de tentar dar dois
preços diferentes à mesma mercadoria. A mais elementar ciência econômica demonstra que isso nunca deu
certo.
De resto, o intervencionismo do PMDB — ou
melhor, do Estado do PMDB no processo econômico —
mistura medidas deflacionárias com inflacionárias. E
na indecisão entre pisar no acelerador ou no freio,- é
muito provável que a economia caia ua recessão.
O PMDB lenta conciliar o mais irrestrito controle de preços — medida deflacionária — com uma
política de oferta de produtos alimentícios de primeira
necessidade e bens industriais básicos — medida
inflacionára. Como conciliar as duas? Como fazer com
que o agricultor plante se não houver preço? Ou como
estimular o investimento industrial, se não houver
"uma
preço ou se for aplicada
política seletiva de
crédito'"? Ou seja, o programa do PMDB quer o
melhor dos dois mundos — combate à inflação e
retomada do crescimento, sem aumento da inflação.
Típico oportunismo eleitoral — mas é impossível
prometer as duas coisas ao eleitorado. Como conciliar
a descentralização econômica eom o intervencionismo
despudorado, já que, sem outro expediente, não se
explica o controle do crédito e dos preços, com a ênfase
que prega o PMDB?
E mais grave ainda — como sair às ruas com a
bandeira da democratização e da liberdade (on aí o
PMDB não inclui a liberdade econômica, a liberdade
de empreender?) se. ao mesmo tempo, o Partido da
Oposição prega, em última análise, um expediente que
levaria à brutal concentração do crédito nas mãos do
Estado? Pois, não há outra leitura para a proposta de
criação de um tílulo-base de longo prazo, a ser emitido
— Obrigações Reajustáveis do Desenvolpelo BNDES
vimento Econômico — que teria ile ser absorvido pelo
PIS. Pasep. pelos saldos das cadernetas de poupança,
seguradoras e fundos de pensão. E quem mais? Quem
teria de comprar esses papéis do Governo, se o PMDB
chegar ao poder e precisar fazer caixa? Quanto comprar? E sobre o burocrata que dispusesse do poder
incomparável de administrá-lo: como aplicaria o resultado dessa emissão gigantesca, empurrada pela goela
abaixo

da sociedade? Como controlá-lo?

E um expediente (pie escamoteia, sem muita
sutileza, a estatização do crédito. Nada mais do que
isso. Bem no feitio de um Partido que não tem nenhum
compromisso com a sociedade. Mas, com o Estado,
desde que esteja sob seu controle. Desde que o PMDB
possa, daí para frente, designar, com irrestrita liberdade, quem serão os novos fortes e os novos fracos.

de Gálcu o
Mesmo aleniiando-.se em alguns pontos, o GoverReagan está mantendo, basicamente, as sanções
contra as companhias européias que pretendam vender
no

equipamentos com tecnologia americana para os consIrutores do gasoduto euro-siberiano. O motivo imediato desta rigidez é a violação dos direitos humanos na
Polônia, sendo o raciocínio mais amplo o de uma
suposta

subordinação da Europa a fornecimentos
soviéticos. Quanto ao primeiro ponto, acaba de observar o Secretário de Comércio norte-americano: "A
inviolabilidade da liberdade humana na Polônia está
acima da inviolabilidade de contratos de serviço."

A frase exemplifica um curioso tipo de moralismo (pie parece embeber. em certos momentos, o estofo
da atual diplomacia dos EUA. Por conta desse moralismo, a pressão soviética sobre a Polônia tornou-se,
simplesmente, mais eficiente: pois a causa polonesa
passou a chamar menos atenção que a divergência
entre os Estados Unidos e os seus aliados tradicionais.
Essa divergência é herdeira de outras. Desde o
do General Dr- Gaulle, a Europa Ocidental
começou a acostumar-se à idéia de que a sua postura
genérica não precisaria ser idêntica à dos Estados
l nidos; e que em alguns pontos, como na questão das
defesas estratégicas, poderia alé mesmo haser discussoes intensas, seguidas dc medidas práticas autônomas
— como lm o caso da criação da Forte ile Frappe
francesa.
tempo

Nada

dou essencialmente o concilio dc

uma

Aliança Atlântica. Amigos que divergem podem
até mais amigos do que os que nào resistem a
divergência. A política do Governo Reagan, entretanto. no (pie se refere ao gasoduto. não provocou
divergências: foi sentida como uma ofensa, e desafiada
Irontahneute por (invernos como os da França, da
Alemanha e da Inglaterra — istoé, os pilares europeus
da Aliança Atlântica. O que o Governo Reagan pretendeu impor a esses parceiros foi a noção de qne
subsidiárias de companhias americanas aluando em
território europeu deviam obedecer às leis e regulamentos dos EUA, e não dos paises onde trabalham c se
desenvolvem — uma forma de extraterritorialidade
ser

aplicada

à livre empresa.

No sentido mais amplo de uma futura dependência européia, a prática diplomática do Governo Reagan
é igualmente ofensiva. Ela sugere sem qualquer sutileza
aos europeus (pie os Estados Unidos conhecem melhor
do que a Europa a substância dos interesses europeus.
Esta sugestão lambem não foi aceita. Ela é lauto
grave quanto se refere à questão crucial da
relação entre os dois blocos. Se os El A e a Europa
Ocidental discordam frontalmente no próprio terreno
onde deveriam estar mais harmonizados, o que impede
mais

a L nião Soviética de manobrar comodamente na
brecha assim aberta? A falta de dialogo note terreno
anula o que seria o próprio objetivo da politica norteamericana: e deixa a descoberto a sua surpreendente
•
inadequação.

Tópicos
Ar<'quive-se
O PDS dá uma contribuição ao
esforço para reduzir o diâmetro do
buraco da Previdência: acaba de
recolocar em circulação na Camara um projeto de 1979. pelo qual
"segurados
pretende declarar
obrigatórios" do INPS todos os
estudantes universitários.
Republicado no Diário do Congresso. o projeto e acompanhado
de dois pareceres favoráveis: da
Comissão de Constituição e Justiça. que apenas opina sobre a júridicidade das proposições sem entrar no mérito; e da Comissão de
Finanças, que costuma opinar sobre o mérito mas no caso fechou
os olhos e nada viu capaz de "tumultuar as finanças da Previdencia Social".
Trata-se de bom material a distríbuir entre os estudantes cias
Universidades, a partir de Santa
Mana no Rio Grande do Sul Dc
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da Câmara, que sobre ele lançara
o competente "arquive-se".

c ongressos

Realiza-se na China um congresso do Partido Comunista — o
12° — que poderia servir como
consolidação da China de Deng
Xiaoping — por oposição á China
de Mao. Estão previstas grandes
mudanças na gigantesca maquina partidária e administrativa: e
Deng parece disposto a articular a
retirada dos "mais velhos" — o
que incluiria ele mesmo — se isto
pudesse facilitar a tarefa de governo dos seus protegidos: o Primeiro-Ministro Xao Xiang e o Presidente do Partido Hu Yaobang.
As "grandes manobras" que
Deng vem realizando desde a
morte de Mao sao evidências de
que os núcleos maoístas nào perderam inteiramente a força. Esta
era a unha principal cia administrai
chinesa ate bem pouco
" um aparelho governanu ¦:." >i dessas proporções tem

uma força de inércia — conseqüência dos interesses pessoais —
que nao se pode minimizar.
Se não se pode. assim, afirmar
a derrota definitiva do maoismo
radical representado pelo "Bando
dos Quatro", e mesmo assim evidente que Deng realizou um surpreendente trabalho de modernização da visão politica do Governo chinês. "Os Congressos do Partido" — disse um de seus assessores — "eram feitos ate agora para
ativar a revolução ou lançar movimentos retumbantes. Este e o pnmeiro que promete ao povo paz e
prosperidade" Como o povo chinès nunca foi. congenitamente.
radical — muito pelo contrario -e como o pais parece ter-se cansado de um ciclo revolucionário que.
por sua vez. o exauria, e provável
que essa linha termine por imporse a longo prazo. A China terá
voltado, entáo. a ser um pais com
que se pode conversar, o que tem
uma significação imensa para tucia a Ásia

Cartas
Previdência privada
A diretoria da Anapp foi surpreendida com a publicação de nota inserida na
coluna Informe JB. edição de 28 de agosto ultimo, denunciando a omissão de
comparecimento de nosso representante
a um programa de debate da RADIO
JORNAL DO BRASIL e dirigindo adjetivos indevidos ao nosso vice-presidente,
Dr Manoel Soares Povoas. Sobre o assunto, dando conta do ocorrido e firmando nossa posição diante do fato, dirigimos carta ao apresentador do programa,
jornalista Eliakim Araújo.
Lamentamos profundamente os termos em que foi vasada a nota, não
espelhando com fidelidade o ocorrido e
investindo contra a dignidade do Dr
Povoas, figura respeitável dos meios previdenciãrios, a quem nào cabe a mínima
culpa. Rejeitamos frontalmente a publicação, nào deixando no entanto de reconhecer. que, dadas as circunstâncias do
fato, alheias à nossa vontade, propiciouse o mal-entendido, relevado com toda
nossa compreensão.
Como órgào representativo das entidades de previdência privada, permanecemos à disposição dos órgãos de divulgação dessa empresa, certos de que, em
outra oportunidade, com o entendimento em tempo hábil, possamos levar nossa
contribuição à missão da imprensa de
bem informar ao público. Amaury Soares Silveira, presidente da Associação
Nacional da Previdência Privada —
Porto Alegre.

FM na TV
Sob o titulo Interferência, o JORNAL
DO BRASIL de 18W82 publica carta do
Sr Gerardo Carvalho Giffom, da cidade
de Volta Redonda, que extravasa sua
natural indignação com a interferência
sofrida em seu televisor, provocada pela
nova estação de FM da Radiobrâs.
Embora não saibamos o exato caso,
apontado pelo referido cidadão, pois há
vários motivos causadores de radiointerferência em televisão, fazemos algumas
considerações sobre o assunto.
Lembramos que o uso de antenas de
televisão com reforçadores de sinais
Ibooster) costuma ser o responsável pela
captação da FM na TV: isto porque
sendo o reforçador um dispositivo que
aceita e amplifica os sinais de FM e TV,
indiscriminadamente, o sinal preponderante, por ser o mais forte, no caso o da
FM. mascara o mais fraco iTV). O uso de
uma antena especifica para o canal de
TV desejado costuma resolver o inconveniente. (...) Coloco a Diretoria Regional
do Dentei no Rio (R. Miguel Couto, 1059° andan a disposição do Sr GiíTorü, para
esclarecimentos mais pormenorizados,
caso Julgado de interesse. Antônio Fernandes Nciva, diretor-geral do Dentei —
Brasilia.

Função do dinheiro
E interessante ler o seu jornal e comprovar as discrepànclas sobre os problemas econômicos e as soluções que aiguns dao. A maioria pensa que esta crise
passara muito rapidamente e culpam a
uma recessão mundial similar a outras
anteriores.
Na minha opinião a recessão mundial
de 1930 deu inicio a crise atual e esta nao
passará tâo facilmente se nao trocamos
de idéia sobre a função do dinheiro.
Antes o dinheiro tinha lastro de ouro e
hoje só representa um débil ato de soberania feito por nações, a maioria delas
insolventes. Antes o dinheiro tinha significado de trabalho e produção — hoje
cada vez mais tem menos esse significado. Sâo as oportunidades financeiras as
que o produzem com maior facilidade e
nao o trabalho. No fundo, o que ha
acontecido é que se foi transformada a
origem do dinheiro como "unidade de
"mercadoria"
medida" unicamente falsa
com limitações de produção e distribuiçâo monopólica. A produção desta mercadoria está somente nas mãos dos governantes e também seu uso.
O cidadão não pode competir e fabricar dinheiro. Somente lhe e permitido
participar na sua distribuição ao arbítrio
das leis humanas e nâo naturais que
limitam sua atividade. A natureza e

abundante e suficiente, mas o papel
moeda náo. Nestas circunstancias, nào
pode haver um mercado de capitais em
livre competência e menos quando existe escassez e muitos necessitados.
Estas escassez e necessidade produzem juros cada vez mais altos e fazem
impossível conceber que as dividas púbücas e privadas diminuam, e muito
menos, que estas sejam canceladas sem
prever uma falência generalizada. Por
isso vemos uma permanente renegociaçáo das grandes dividas e seus Juros até
que, como uma grande bola de neve,
termina anulando os direitos econômicos e morais que tinham os capitais
originalmente investidos. É o fim do
mundo do dinheiro como mercadoria e
sua volta a qualidade de unidade de
medida, descartável depois do uso. Ismael Irarrazaval ICozas — Santiago do
Chile.
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Os textos, fotografias e demais criações
intelectuais publicados neste exemplar
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Um livro — texto de conhecido curso
de inglês — dedica uma pagina ao bairro
dizendo, entre outras coisas, que ele é
uma selva e que suas belezas nos dão a
falsa impressão de segurança.
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Pressão tributária
O contribuinte, neste pais. em nossos
dias. vive sob pressào de toda ordem e
freqüentes ameaças de sucessivas majorações de bens de consumo, aqui incluídos os remédios a atingirem preços lnsuportáveis. E nào só de bens de consumo,
como também de aluguéis e de prestaçòes da casa própria, a trazerem o pãnico ao sofrido contribuinte.
As empresas públicas ou controladas
pelo Estado, neste terrível quadro, majorani constantemente suas tarifas e taxas
e assim se incorporam à corrida dos
aumentos, de tal modo que a classe
média — se é que ainda existe classe
média — não vai poder manter, dentro
em pouco, em suas residências, telefone,
luz elétrica, água. gás e tudo o mais que
represente um minimo de conforto ou
para o atendimento das necessidades
domésticas.
Todos nós. contribuintes, vivemos
sob o clima da insegurança. Da incerteza, em relação ao dia de amanha. Insegurança, não só em relação à violência
urbana, como também no que diz respeito aos recursos para as despesas do diaa-dia. Até a famigerada correção monetária em relação aos débitos ou atrasos
de pagamento atormenta o pobre contribuinte. Atrasos decorrentes das dificuldades financeiras de cada um. Além disso. temos ainda, pam agravar o quadro,
a ânsia governamental de multar e de
majorar multas, ao lado da majoração de
tributos, porque é preciso arrecadar
mais e mais. Vemos até na televisão a
figura grotesca e ridícula de um leão. a
subir parede acima e atingir o teto das
residências, à caça do incauto contribuinte. A idéia desse leão partiu, certamente, de algum cérebro pnmario e subdesenvolvido, mas endossado, infelizmente, por uma repartição federal, que
nào vacilou em adotar a idéia, porque é
preciso ameaçar o contribuinte por todos os meios e modos, ainda que usando
de uma figura caricata.
Todas estas dificuldades ou situações
vexatórias, todavia, são um reflexo do
processo inflacionario em que se debate
o pais. a servir de caldo de cultura aos
pseudo-reformadores sociais, do tipo
moscovita. E desse quadro inflacionario.
que nos leva ao desespero, o único e
exclusivo culpado ou responsável e o
Governo central, pois a ele incumbe imprimir uma política econõmico-financeira que conduza, pelo menos, a uma
estabilidade, ainda que relativa, e nâo
viva na dependência de empréstimos
externos, agravando a balança de pagamento.

•• • •

Esta evoluiu para melhor, e bem verdade. à custa de contribuições pecuniárias dos residentes. O bairro possui inumeros problemas, avultando o do saneamento da Rocinha, cujos detritos alcançam a praia, toniando-a poluída e necessitando que as equipes da Limpeza Urbana passem diariamente, durante e
após as chuvas. Os esgotos abertos na
praia nào condizem com o crescimento
do bairro e com as maravilhas apregoadas pela propaganda da industria imobiliaria...
Providências de baixo custo e rápida
maturação poderiam melhorar a orla
marítima e deveriam, por isso mesmo,
merecer a atenção da administração municipal. Metade das mudas de amendoeiras morreu. Muitos dos círculos onde
foram plantadas transformaram-se em
lixeiras dos reboques que vendem alimentos e bebidas. A higiene destes é das
mais precárias.
Muitos dos usuários da praia náo tèm
educação suficiente para superar o seu
egoísmo, atentando para o direito dos
outros. Haja vista a maior concentração
de cães, frescobol e futebol das praias
cariocas. Até os pilotos das asas delta ja
estão tendo dificuldade para aterrar. Finalmente, surgiu o primeiro barraco nas
pedras do Pepino, ponto de encontro de
marginais. Será que a situação, tendo
em vista as próximas eleições, vai permitir a proliferação de novas favelas, ou
olhar para os interesses do bairro, onde
ate residem alguns eleitores? Alessandro Cazzani — Rio de Janeiro.

Ônibus não integrado
Com a chegada do metrô a Saens
Pena e o termino da duplicação da Menezes Cortes, e de toda conveniência o
estabelecimento de uma ou mais Unhas
de ônibus, via serra mao integração),
partindo daquela praça com destino a
Jacarepairua (Cidade de Deus, Vargem
Grande etc).
Os únicos ônibus ora existentes circulam lotados e sao caros, porque precisam compensar a distância (demandam
o Centro da Cidadei e as passagens diretas pouco lucrativas. A freqüência de
cada linha p, em media, de 10 minutos.
As novas linhas poderiam oferecer preços mais em conta (favorecendo o pingapingai, aumentaria a freqüência e atenderia a diversos pontos carentes de conduçao Joel Manso — Rio de Janeiro.

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

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1982
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E mais: agravando a situação dos
aposentados e pensionistas, o Governo
resolve, em homenagem aos gastos publicos. fazer com que passem a contribuir para o orgào previdenciario. porque
a inflação nao está de brincadeira e a
caixa da previdência está baixa, em face
de despesas misteriosas. Também,
criou-se ate um Ministério da Previdencia que ate hoje nào disse a que veio. por
que veio e para que veio! Nao nos move
nenhum sentido de agressão a ninguém.
Mas que e triste, muito tnste, náo há
dúvida
alguma. Clodomiro Bogea
Uchóa — Rio de Janeiro.

Bairro abandonado

JORNAL DO BRASIL LTDA
Avenida Brasil. 500 — CEP 20 940 — Rio
de Janeiro. RJ
Caixa Postal 23 100 — S. Cristóvão —
CEP 20 940 — Rio de Janeiro. RJ
Telefone - 264-4422 iPABXi
Telex - i021i 23 690. 1021) 23 262. (021)
21 558

Enquanto isto. vemos na televisão,
vez por outra, o Ministro Delfim a falar e
nâo dizer nada, e o inefável Ministro
Macedo a sair pela tangente simplória
dos aumentos salariais semestrais ate
"idéia
determinada faixa, como
genial",
entre aspas, para corrigir a desvalorizaçâo do dinheiro, fruto de uma politica
econômico-financeira que desgasta a todos nós.

Serviços especiais
BVRJ. Le Monde' The New York Times.
RIO DE JANEIRO - MINAS GERAIS
Entrega Domiciliar
Telefone: 228-7050
lmès
CrS 2 110.00
3 meses
CrS 5 995.00
f> meses
CrS 11 325.00
SAO PAI LO — ESPIRITO SANTO
Entrega Domiciliar
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CrS 11 325.00
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CrS 18 900.00
BRASÍLIA — DISTRITO FEDERAL
Entrega Domiciliar
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Coisas da política

A propósito de indecisões
-*-

ser o primeiro. Quero cumpriPERMITA-ME
mentá-lo desde que li sobre a última pesquisa, que confirma plenamente sua tolerância com
os indecisos. Seria efeito de sua
apologia da indecisão ou mera
coincidência?
Alto lá. A parte que me
toca no fenômeno político é pequena: só defendo o direito que
tem o eleitor cie dizer quem é seu
candidato à urna e. até a hora de
votar, manter o segredo. E depois
também. Longe de mim, no entanto, ser propagandista da indecisão.
Confesso que me assustou a proporção revelada pela pesquisa.
Medo de ficar suspeito de
lesa-democracia?
Também não precisa exagerar. Você sabe que as pesquisas
têm fumaças de ciência e onde há
fumaça pode-se procurar fogo.
Quem brinca com fogo acaba se
queimando. E se, eventualmente,
além da calma em escolher, liouver outros motivos para tanta demora? Eu não acho que sejam
indecisos os que continuam a sonegar sua escolha às pesquisas eleitorais. Mas o problema me preocupa. A meu ver já é hora de se
modificar o critério e de se adotar
outra palavra para definir aqueles

que. ã primeira vista, parecem empenhados em valorizar ao máximo
sua opinião política.
Que palavra propõe?
Eu não sei e gostaria muito
de saber. Mas por que obrigar o
cidadão a escolher em julho ou
agosto mercadoria que pode esperar até novembro? Uma pesquisa
eleitoral não é um teste para medir
a velocidade das respostas.
—- Você não pode, porém,
desconhecer que a capacidade de
decisão se mede pela rapidez individual de fazer escolha. Se muitos
náo decidem, não há exagero em
considerá-los indecisos.
Sim. até certo ponto. Mas a
indecisão é intemporal. Não me
parece que, por ser rápida, uma
escolha seja mais acertada. Não
me consta que o mutismo diante
de um inquisidor seja propriamente caso de indecisão eleitoral ou de
confusão de sentimentos políticos.
Por que náo admitir como evidência de zelo cívico a calma para
escolhei? Repare que, na categoria dos impropriamente chamados
indecisos, as mulheres lideram
com 47,5%. Outro grupo sem
pressa de escolher candidatos é o
dos eleitores entre 40 e 50 anos de
idade. Mulheres, desde Eva, sem-

Gato malhado
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pre sabem o que querem e disfarçam bem. Elas e todos os quarentoes, a meu ver, náo podem ser
rotulados de indecisos sem se cometer no mínimo uma impropriedade de palavra.
Mas você não conseguiu
ainda propor a palavra adequada
para substituir a idéia de indecisão
pré-eleitoral.
Chegará naturalmente, desde que as prevenções sejam mantidas à distância. Eu me preocupo
mais com o outro lado da questão
e em evitar conceitos negativos em
relação à política. Indecisão náo
me agrada. Temo que possa ser
interpretado como desinteresse coletivo o que não passa de ponderação e prudência.
Quem mais está arrolado
como indeciso em relação ao 15 de
novembro?
Com algum realce, o homem rural: 61 ,7% comparecem na
categoria de indecisos no Estado
do Rio. O homem do interior é
calmo pela própria natureza ao
redor. Não lhe cabe, com propriedade, o atributo negativo de indecisão. Há outras janelas estatísticas em que são assinalados indecisos, mas eu prefiro examinar Estado por Estado.
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Wilson Figueiredo

Você dá mais valor às semelhanças ou às diferenças?
As diferenças se resumem
aos percentuais. A semelhança
comprova que não se trata de
indecisão. Entre o Estado do Rio,
com 42,9% de eleitores indefinidos, e o exagero de São Paulo,
com 60%, Minas fica no meio — e
não apenas por virtude, mas também por cálculo político: 49,2% de
ponderados mineiros vão obrigar
os dois candidateis mais fortes ao
Palácio da Liberdade a viver
exaustivamente seus papéis.
Não considero justo omitir
os 51,5% de pernambucanos que
ainda não optaram, nem os 38,4%
de gaúchos na mesma situação.
Você veio em meu socorro.
Se até os gaúchos, com fama de
gente impulsiva, ainda querem
reunir mais elementos para fazer a
escolha, é evidente que não se
pode falar em indecisão. Por que
não considerar nas pesquisas uma
categoria de apressados para os
que escolhem candidatos antes
mesmo das convenções? Seria o
caso.
— Por aí você vai subverter os
valores estatísticos vigentes. Acho
melhor respeitar os critérios tradicionais das pesquisas.

— Aceito e volto a Minas. Mineiro cresce aprendendo que cautela e caldo de galinha não fazem
mal a ninguém. Tomam os dois a
vida inteira. Eleitoralmente falando, não é diferente. Depois de
adultos, não declarando às pesquisas os candidatos de sua preferência.
Definitivamente, você
quer
fazer passar por virtude cívica um
obscuro nó que está amarrando a
vontade dos cidadãos nas pesquisas.
As virtudes cívicas vestemcom a estação. Pelo
de
acordo
se
menos algumas delas. Para novembro todo cuidado me parece conveniente. Você sempre corre o
risco de votar num candidato e,
depois de eleito, verifica que houve erro essencial de pessoa. Mas é
tarde.
A que candidatos você se
refere?
Aos candidatos que se elegem com o voto proporcional.
Tanto que 80% do eleitorado do
Rio ainda não escolheram o nome
preferido para deputado federal.
Recapitulando: por que teria o
eleitor de demonstrar pressa quandt) a política levou quase 20 anos

A realidade do bipartidarismo

Fernando Pedreira
IZ o ditado que quem não
tem cão caça com gato. Em
plena Semana da Pátria, talvez devêssemos procurar um mote
mais exaltante para as nossas meditações dominicais. Mas, na verdade, o que pode haver de mais cívico
e de mais patriótiao do que examinar os homens que nos conduzem e
os processos pelos quais eles são
escolhidos?
Quem não tem cão caça com
gato. Estamos hoje a dois meses e
dez dias de eleições geralmente
consideradas como as mais importantes dos Últimos 20 anos — o que
a rigor não quer dizer grande coisa,
uma vez que, nos últimos 20 anos,
nâo tiv/mos na verdade nenhuma
eleição importante.
Ora pois. Antes de mais nada,
será preciso reconhecer que essas
eleições de novembro constituem
um inegável passo ã frente, mas um
passo ã frente que o pais vai dar
com as duas pernas amarradas. Pode-se dizer, sem risco de exagero,
que. desde a República velha, náo
há no Brasil eleições em que o cidadao-eleitor seja menos livre e esteja
cercado de mais imposições, restriçôes, casuísmos e constrangimentos diversos.
Do ponto de vista teórico e técnico, a parte mais importante do
pleito de novembro é a eleiçáo do
Colégio Eleitoral, vale dizer, do corpo de supereleitores que, em 1985,
escolherá o futuro Presidente da
República, sucessor do General Figrieiredo. Vamos, portanto, delegar
agora, com dois anos e pico de
antecedência, a um certo número
de cavalheiros, o poder de decidir
quem nos governará rie fato na segunda metade da década dos 80.
Só essa delegação tâo vaga e tão
antecipada ja e Lima espécie de
logro evidente. O pior, entretanto, é
que a delegação se fará, em 99rr dos
casos, mais ou menos ás cegas e
escondida por trás de outras decisoes mais imediatas e urgentes, ao
menos do ponto de vista do eleitor.
Em primeiro lugar, o Colégio
Eleitoral, cortado e recortado sob
medida pelos alfaiates do regime, e
uma entidade fantástica que só os
especialistas na matéria conhecem
razoavelmente. O publico votante
nao sabe sequer como ele se compõe ou funciona e, na verdade, não
quer saber. Basta-lhe a certeza de
que a escolha do Colégio acabara
sendo, em 198ã. um arranjo de bastidores dominado pela corrupção
(malufiana) ou pela pressão militar.
Em segundo lugar, nessas urnas
de novembro, a eleição do Colégio
foi habilmente misturada às eleições diretas para governadores es' taduais <e para prefeitos! as quais
dominam inevitavelmente o quadropohticoeatraempreponderantemente as atenções e as paixões do
povo eleitor. Como se nao bastasse.
a confusão foi ainda tornada compulsória e inelutável por força do
voto vinculado.
Dessa forma, a decisão política
mais importante (escolha dos membros do Colégioi foi amarrada e
subordinada a menos importante
(escolha de executivos estaduais e
municipais). Pode-se dizer. pois.
sem risco de erro, que. em termos
de sucessão presidencial, essas eleiçóes de novembro constituem uma
tentativa de esconder, por trás do
, voto popular, uma complicada mas
.transparente falcatrua O povo será
levado a atirar no que viu e matar o
que nao viu. ou que nao chegou a
ver. Elegendo governadores e prefeitos, ele estará, de quebra, abrindo mão cie influir, ameia que escassamente. numa rleição presidenciai que ocorrera dois anos e dois
meies dr-puis

Assim na forma como na substância. Lis grandes pn>bicm:i> ¦¦¦¦
_;¦•:¦¦- iifl-.irrm o Dais oe ai' •i}y

y.

tn> as
.th-,,.-

as
.:¦ -'ia íi.i '¦ .¦¦.;
A
¦' •¦ . ¦ ?* tie :üf! a --'.-'-•
11 tu > .-.
.:/ ..:. . ..-

¦ -. ¦
¦':

.

-

corrupção, os podêres soberanos e
discricionários dos grandes agentes
do sistema militar-burocrático no
Governo. Todos esses problemas
dependem exclusivamente de Brasilia. E Brasília está fora e acima
dessas eleições. Seu poder permanecerá íntegro e intocado. O General Figueiredo ouvirá a voz das urnas se quiser, e como quiser.
De fato, o pleito de novembro,
tal como se vai dar, certamente
servirá para fortalecer o sistema do
General, para alargar-lhe as bases e
sanear-lhe os quadros políticos. E a
verdade é que é bom que seja assim, pois a campanha eleitoral e a
própria evolução política estáo
mostrando que o país nao dispõe
ainda de alternativas políticas melhores ou mais convincentes. O minimo (e o máximo) que se pode
esperar é que os resultados eleitorais estimulem o General a alargar
o passo, a fechar o seu guardachuva casuista e a confiar mais no
país civil.
Essas eleições de novembro, na
verdade, não só serão predomina ntemente estaduais e municipais (isto é: provincianas), como se estão
revelando, a julgar pelo que ocorreu
até agora, surpreendentemente
curtas de vista e de imaginação, ao
menos em alguns Estados importantes.
No Rio, por exemplo, as esquerdas e a banda de música intelectual
(que costumam representar a inquietação e o fermento da dissidènciai desta vez lutam pela manutençao do status quo estadual e parecem firmes em torno do Governador Chagas Freitas e do seu lugartenente Miro Teixeira. Mas. o grande eleitor de Miro. afinal, nào são as
esquerdas, mas sim o seu suposto
adversário governista. Moreira
Franco, que tira votos da antiga
grande favorita. Sandra Cavaicanti.
Em S. Paulo, o quadro anda
mais bem definido ou, se quiserem,
menos confuso, embora igualmente
pouco inspirador. No Rio Grande
do Sul. o PDT brizolista dividiu a
oposição getuliana e parece garantir a eleiçáo do famigerado exMinistro Jair Soares.

para readmitir a escolha dos governadores pelos governados? As mulheres por um lado e os mineiros
pelo outro me convenceram de
que é útil a capacidade de resistir à
solicitação das pesquisas e à sedução da campanha eleitoral. A faixa
de idade entre 40 e 50 anos é
constituída exatamente pelos que
votaram a última vez para Governador em 1965.
E daí?
Se foram os últimos, por
teriam
que
que ser os primeiros a
se comprometer com qualquer
preferencia antecipada? E quem
sáo os primeiros a se definir nas
pesquisas? Os abaixo de 40 anos e.
por motivos opostos, os acima de
50 anos: os primeiros, eleitores de
primeira eleição, e os segundos —
aqueles que não se fazem muitas
ilusões. Sabem que. mais importante do que os candidatos, é a
eleição. A fome de votar é tanta
que os que se confessam às pesquisas parecem temerosos de que lhes
possa ser retirada a oportunidade
de votar. Não se esqueça de que os
brasileiros nascidos em 64 estão-se
tornando eleitores este ano.
Eu não me esqueço. Mas
tem
que se lembrar disso sáo
quem
os candidatos do Governo,

com os doutrinadores politicos que entendem
ESTOU
que a vida partidaria de qualquer país se resume, na maioria dos casos, a uma opçáo essencial
entre o Governo e a Oposiçáo, ou entre a mudança e
o continuísmo. Acompanhemos o quadro atual das
lutas dos candidatos, em
vésperas do pleito de 15 de
novembro. Ouçamos a Íinguagem que empregam, os
argumentos de que se valem. Encontramos, de um
lado, os que criticam e verberam a açào governamental. Do outro lado. figuram
os que estão a favor do
Governo, mas sem a mesma energia no combate,
antes calando do que detendendo, pois que tenho a
impressão de que nem chegam a falar no nome do
Ministro Delfim Neto, muito menos em inflação e
custo de vida.
Esse é um aspecto realmente curioso, no debate
político em andamento.
Abro apenas uma exceção
para o Presidente João Figueiredo que, não somente
assume a responsabilidade
integral pela ação governamental. como não deixa
de explicar e justificar os
aspectos mais debatidos
de seu programa de ação.
Não se limita ao seu governo. Defende com o mesmo
ardor toda a tarefa do sistema que representa, atraves desses dezoito anos decorridos desde abril de
1964. Mas creio que fica
sozinho nesses pronunciamentos ou, quando muito.

encontra companheiros na
tribuna parlamentar, com
os melhores oradores de
seu grupo. Mas gostaria de
ver transcritos os discursos pronunciados nos comicios eleitorais.
Pelo que tenho ouvido,
através da televisão, os
candidatos do PDS contornam esse aspecto dos
problemas da hora presente. Quando interpelados
diretamente, limitam-se a
dizer que estão corn a abertura política, o que náo é
bastante, pois que acredito que também a Oposição
seja a favor da abertura
politica, uns contentes
com o que já se fez, outros
lutando pela sua extensão
a outros setores em que ela
náo apareceu, ou não se
impôs, como o exige uma
verdadeira democracia.
Nào se trata, pois, apenas de uma impressão, à
margem do debate eleitoral. Quando passamos à
leitura dos programas dos
cinco partidos já registrados, só encontramos uma
separação maior nas siglas
adotadas. Fora daí, até
que se pode dizer que o
único partido que aceita
compromissos sociais, nas
siglas adotadas, é o Partido Democrático Social,
que andou trocando a ordem dos vocábuios que caracterizavam o antigo Partido Social Democrático,
com o qual tanto se parece, pelo menos na identificação com os governos
existentes.
A maioria dos partidos
preferiu o apelo a massa
operána. É assim que en-

contramos o Partido dos
Trabalhadores no mesmo
campo do Partido Trabalhista Brasileiro ou do Partido Democrático Trabalhista. Já o antigo partido
que assumira, desde 1967,
a função da Oposição, preferiu recordar esses antecedentes, e os riscos suportados, continuando como
Movimento, mais do que
como partido. Daí as críticas que vem sofrendo, como se também náo valesse
como uma frente a que se
criou para a defesa do sistema.
A leitura de todos esses
programas nos convence
de que sào mínimas as diferenças que os separam.
Nenhuma das conquistas
pleiteadas nos partidos da
oposição repugnaria ao
Partido criado para a defesa da situação. Todos defendem a democracia. Todos falam em imunidades
legislativas. Todos pretendem a defesa do federalismo. Se hã alguma divergéncia, que possa prejudicar ou reduzir a popularidarie do PDS, o Sr. Mauro
Sales foi convidado para
redigir uma cartilha, em
que essas diferenças desapareçam. Por sinal que,
nos comícios, ou até mesmo nas televisões, ninguem se detém nesses aspectos doutrinários, que
são mais assunto para auditórios de cientistas politicos. O povo espera liguagem mais direta, em tonio
dos problemas que o atormentam. E aí tudo se resume a um prélio entre a
capacidade de imaginação

Barbosa Lima Sobrinho
dos candidatos e o índice nista do eleitorado poderia
de credibilidade dos elei- traduzir-se em maiorias
tores.
consideráveis, nas casas
Na verdade, existem do Congresso Nacional. E
dois mananciais de votos, para esse risco so havia um
a disposição dos cândida- remédio, que os estrategistos. Um é o dos que tas não podiam ignorar,
apoiam o Governo; outro o pois que estava na subsdos que o combatem. Há, tância das manobras de
como sempre houve, tra- Napoleão Bonaparte: era
balhadores e pelegos. Os dividir a Oposição, lazenque querem ser gratos aos do o possível para manter
favores recebidos e os que unidas, e coesas, as hostes
se batem para ter o direito que apoiavam o Governo.
a esses mesmos favores. Uma trente para o GoverAfora os eternos descon- no e nada mais do que partentes, que constituem a tidos para a Oposição. Cogrande maioria do eleito- mo a raposa da fábula, o
rado, em face de proble- General Golbery foi cantar
mas de base que nunca sao vitoria na Escola Superior
resolvidos. Tanto que a ex- de Guerra, que o aplaudiu
deslumbrada, nào sei se
periência histórica, ã mar- -Cum
a sabedoria do plano,
gem das eleições anteriures, demonstra que, com a se com a ingenuidade dos
liberdade dos pleitos e o que o receberam como
voto secreto, a tendência é uma dádiva do céu.
De certo que os prograsempre para a vitória da
Oposição. Observe-se o re- mas nâo sáo feitos para
sultado dos pleitos trava- uma execução rigorosa.
dos sob a proteção da Tudo dependerá das cirConstituição liberal de cunstàncias. Nesse caso. a
1946. O Presidente Dutra propaganda se deterá nos
não elegeu o seu cândida- compromissos dos prograto, que era o Cristiano Ma- mas, e nas promessas que
chado. O Presidente Café não custam nada. A OposiFilho não conseguiu que çáo ficara no outro campo,
fosse vitorioso nas urnas o falando em inflação, que o
candidato Juarez Távora. povo não sabe muito bem
Com a sua notória popula- o que seja, e em custo de
ridade, Juscelino Kubits- vida, que ele conhece de
chek também nâo passou sobra. O resultado vai dea faixa ao Marechal Lott, pender do grau em que a
Por isso, a primeira pro- campanha se polarize,
vidência foi para afastar o num bipartidarismo essenregime da eleiçáo direta do ciai. Pois onde acontecer
Presidente da Republica. que o eleitorado se divida,
Através de colégios eleito- em face de unia frente gorais, tudo se tornava mais vernista que marchara
fácil. Mas ainda assim ha- unida, não posso acreditar
via outro perigo, pois que que esteja fora de duvidas
essa tendência oposicio- a vitoria das oposições.

Veja xáhháSía por que armário embutido
Guelmann é muito melhor
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Na grande maioria dos Estados,
entretanto, mostram as previas que
os fatores ideológicos (ou simplesmente partidários) terão peso bem
menor do que se podia supor. O
próprio PT. que é o mais ideológico
e bem marcado dos atuais partidos,
só em S. Paulo tem existência expressiva, o que indica que na verdarie. ao menos em termos eleitorais.
o que existe náo e o partido, mas o
carismático Lula.
Em quase todos os lugares, o
povo vai escolher predominantemente entre candidatos ou entre
fidelidades oligarquicas locais. Em
Pernambuco, onde a Oposição parecia imbativel, ganham Marco Maciei e Roberto Magalhães. Na
Bahia, ao contrário, onde o Governo parecia senhor absoluto dos votos. os oposicionistas Roberto Santos e Valdir Pires crescem e fazem
nascer a esperança de uma vitoria
inesperada e consagradora. Nos
dois casos, me parece que o povo se
inclina para o lado certo. É o que se
vai ver.
Enfim, o que se pode concluir ê
que caçar e preciso, ainda que com
um gato. um pobre gato malhado e
sofrido como esse que vamos ter em
novembro. A eleição direta e popular de governadores, sejam eles goverrustas ou oposicionistas, será
sempre um passo para a necessária
descentralização do nosso fechado
sistema político. Esperemos que o
General Figueiredo encontre ai u
camiiiho para a devolução ri'> eo
verno e do poder federal aos eleitos
ti.' povo. vale dizer para o fim oo
imperm burocrático militar esta-:
/.::.'•.¦ t- sulni ante sob o qual \.\:.-s
sobr<--. n-.ciu .mai- ha 14 ano-. E-;.«
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emã da poucos dias ao Governo de Schmidt

Imprens

William Waack

Bonn — Direita ou esquerda, a
esmagadora maioria da imprensa
alemã acha que o Chanceler Heimut Schmidt não dura na chefia do
Governo até o fim do mès. Os atritos entre os ministros e políticos
dos dois Partidos que mantém
Schmidt no Poder já chegaram
quase ao nivel de briga de lavadeiras.
Durante a semana. Schmidt repreendeu publicamente seu Ministro da Economia, Conde Lambsdorff. por haver dado entrevistas
falando no fim do Governo. Ontem,
o Ministro das Relações Exteriores
e líder do Partido Liberal, onde está
LambsdorfT, Hans-Dietrich Genshcer, saiu em defesa do Conde:
— A matilha pode ficar latindo

Diplomata
acusa EUA
Cuba
por
Washington — Wayne
Smith. o mais alto diplomata norte-americano em
Cuba até mès passado,
acusou ontem o Governo
Reagan de exagerar a extensão da ajuda militar de
Havana aos rebeldes da
América Central e de ignorar as aberturas do Presidente Fidel Castro para
um acordo político.
Smith. que renunciou
mès passado ao cargo de
chefe da missáo norteamericana em Havana,
disse que a politica de confrontação do Governo
Reagan com Cuba colocou
agora os Estados Unidos
"numa espiral sem fim de
crescentes tensões e violència".
ERRADAMENTE
Em observações dadas a
jornalistas e num artigo
para uma revista de política externa, Smith disse
que Washington tem tentado, erradamente, durante 20 anos, um relacionamento duro com Cuba.
Ele disse que o atual Governo norte-americano
desperdiçou novas oportunidades para diminuir as
tensões hemisféricas e forçou Havana a buscar
maiores compromissos
com a União Soviética, o
que contraria o próprio desejo de Cuba.
— O que os Estados Unidos sempre tentaram e o"
Governo Reagan tenta de
novo (ameaças, pressões e
diatribes) não funcionou —
disse Smith acrescentando: — É tempo de mudar
para uma política de aproximação gradual.
O escritório de interesses dos Estados Unidos em
Havana funciona no lugar
de uma embaixada. As relações formais entre os
dois países foram cortadas
em 1961.
O ex-diplomata Smith
fez, entre outras, as seguintes acusações:
O Livro Branco que o
Governo Reagan divulgou
em fevereiro de 81 pintando El Salvador como vítima de uma agressão indireta, via Cuba, foi baseado
em "pesquisas sem valor",
relatórios de origem duvidosa e material forjado.
O Governo Reagan
ignorou as mensagens (que
Smith enviou em 811, de
havana informando que
Cuba deseja um acordo politico na América Central e
recusou outra abertura sedepois.
melhante um ano "delibeWashington
radamente" confundiu o
povo norte-americano ao
fazer segredo do encontro,
ano passado, entre o então
Secretario de Estado Alexander Haig e o VicePresidente cubano Carlos
Rafael Rodriguez. e do encontrô, no inicio deste ano,
entre o Embaixador itinerante Vernon Walters e Fidei Castro.
Smith disse que nesses
encontros, os Estados Unidos reiteraram suas conheas negociacidas objeçoes"espalharam
ções e depois
a versão" de que Castro
tinha sido inacessível.
— As conversações foram. do ponto-de-vista
norte-americano, uma simpies maneira de fugir das
criticas interna e externa
— acrescentou Smith.

China quer
mais laços
com Moscou
— Em discurso

Pequim
anunciado ontem, o Presidente do Partido Comunista da China. Hu Yaobang.
afirmou que esta pronto
para melhorar os laços
Soviética, se
com a Uniáo
"medidas
esta tomar
praticas" que reduzam sua
ameaça militar a China.
Quanto as relações sinoamericanas. Hu disse que
estão não cammho certo.
mas so avançarão quando
os Estados Unidos
cumprirem a promessa de
começar a cortar as vendas de armas a Formosa.
Hu prometeu ,i abertura
para o Ocidente mas com
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— o Conde sabe que seus amigos
não o deixarão — escreveu Genscher num artigo que mandou para o
jornal sensacionalista Bild Zeitung.
Schmidt não deixou por menos.
Discursando num comício dentro
da campanha eleitoral do Estado
do Hesse, o Chefe do Governo alemão atacou fortemente o Partido
Liberal, liderado por Genscher.
— Essa gente nem sabe para onde quer ir — disse Schmidt.

"Governo acabou"
Os jornais alemães, comentando
esses atritos, referem-se ao final do
como
Governo social-democrata
"Só falta saber
um fato consumado.

qual a formalidade a ser cumprida
para despedir Schmidt do Governo," diz um editorial do Sueddeutsche Zeitung. O Frankfurter AUgemeine deu um título de primeira
"Governo acabou".
página:
O conflito interno entre sociaisdemocratas e liberais atingiu há
muito o estágio das acusações mütuas sobre o fracasso do Governo.
Parece uma novela barata e de mau
gosto: Schmidt diz que Genscher
está preparando o pulo para o lado
da Oposição. Genscher diz que o
Partido de Schmidt náo respeita os
compromissos firmados entre os
dois parceiros da coligação governista.
Por culpa de divergências internas e da má situação econômica do

í.' :yvÚ;,T','_*f__^

meteram declarar guerra ao Governo do Chanceler social-democrata.
se algumas modificações substanciais no programa de cortes do Governo não forem feitas.

pais. o Governo está virtualmente
paralisado há vários meses. Ninguém sabe como tapar um buraco
de vários bilhões de dólares no orçamento público. As sugestões dos
ministros liberais, que supõem detender uma clientela eleitoral de
alto poder aquisitivo, tornam-se
inaceitáveis para muitos socialdemocratas e, principalmente, seus
amigos na poderosa central sindical alemã.
Até agora os ministros favoráveis a cortes no sistema de beneficios sociais alemão, uma das principais conquistas dos socialdemocratas desde que subiram ao
Poder, em 1969, tèm conseguido
impor-se no gabinete de Schmidt.
Exasperados, os sindicalistas pro-

Eleições dia 26
Não se trata apenas de um conflito com sindicatos. Tanto o Partido de Genscher como o de Schmidt
têm registrado sensíveis perdas em
todas as eleições de que participaram desde a confortável vitória
contra a Oposição democratacristã, em 1980. O Partido Liberal
deixou de ser o terceiro mais forte
do pais, sendo superado inclusive
pelas confusas listas de ecologistas
e candidatos alternativos — que
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continuam roubando também uma
gorda fatia dos votos dos socialdemocratas.
Dia 26 de setembro será realizada nova eleição regional, desta vez
no Estado do Hesse. O Governador
social-democrata Holger Boerner
tem poucas pespectivas de continuar mantendo seu posto. Os liberais nesse Estado já se pronunciaram por uma coligação com a Oposiçào democrata-cristâ, provocando grande irritação em Bonn. Para
Genscher, as eleições do Hesse sào
um teste importante. Se derrotado,
é hora mesmo de sair do palco. Se
passar dos 5%. é sinal de que pode
arriscar, em Bonn, uma troca de
camisa e a passagem para o lado da
Oposição.
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51 cm. 20". Som e imagem instantâneos

&

PREÇO Á VISTA: 49.900,

6x11.228, = 67.368,
Ou em 15 meses

6.338, = 95.070

^^

1." prestação 30 dias após

Ç&

S&t
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Mod. 1020 - luxo - 4 bocas.
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FOGÃO SEMER RIVIERA

^tÊÉÍ_\_)^^<b "«rtÍP'

....

iON°

PREÇO À VISTA- 1 1 .800,
C O AOC. _ 14 fil fi
REFRIGERADOR BRASTEMP
It.OIO,
DUPLEX
ÜXCWü,-

Mod. 34 - D - 340 litros - 2 portas.

_^'

preço a vista 74.200,
6x16.695, = 100.170,
Ou em 15 meses
9.424, = 141.360,

sPtV°

Ou em 15 meses

1.499, - 22.485,
'"—•"-"*

*Zs^
#c^V

1." prestação 30 d'as apôs.
¦$>

MÁQUINA SINGER
PONTO DE OURO
Mod. 660 331 com maleta e motor.

PREÇO AVISTA: 27.900,

6x6.278, = 37.668,
Ou em 15 meses
3.544, = 53.160,

#^
_%^,mf
^mm
*Í&*&0* ^° m^ IP— ^BSS^/f
*

,«&*>¦•¦'''*^ ¦¦¦¦¦¦

^c\

/^

i" prestação 30 dias aoos

^

NOVO REFRIGERADOR
CLÍMAX
290 Litros - luxo

6x8.775,^52.650,

Ou em 15 meses

s'

s^
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1
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O mais aristocrático de toda a linha finíssimo acabamento

PRECO A VISTA: 42.200,

PREÇO A VISTA 39.000,

4.953,

FAQUEIRO HÉRCULES INOX
130 PÇS. MODELO 1495

74.295,

= 56.970,
6x9.495,
Ou em 15 meses
5.359, = 80.335,
* r/tr^íçao j£ *«* aoo*

'
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JORNAL DO BRASIL

domingo, 5'9/82

?

Io caderno

13

Bispos pedem ao Papa que aüie visita à Espanha

Madri — A Conferência dos
Bispos da Espanha decidiu pedir ao Papa João Paulo II que
adie para principio de novembro sua viagem ao pais marcada para o período entre 14 e 22
de outubro, informaram fontes
eclesiásticas. A Igreja quer evitar que a visita assuma conotações políticas pois a Espanha
está em campanha para as eleições do dia 28 de outubro e o
Papa viria num período de acirrada disputa, a uma semana do
pleito.
O Governo de centro-direita
do Primeiro-Ministro Calvo Sotelo enviou mensagem ao Vali-

rência. Dom Romero disse que
a visita deverá ter a mesma
duração prevista — 9 dias —
mas a Igreja espanhola deixará
ao Vaticano a escolha das
datas.
O porta-voz episcopal lembrou que a viagem do Papa nào
tinha sido anunciada oficialmente e conclamou os espanhóis a "rezarem até que a decisáo final do Santo Padre chegue a nós".
— Os bispos espanhóis reiteram seu desejo de que o Papa
venha à Espanha e cumpra os
objetivos pastorais da visita —
concluiu.

cano recomendando que as datas sejam mantidas mas os socialistas disseram que a presença do Papa fortaleceria os Partidos conservadores.
— É lamentável que devido
a circunstâncias imprevisíveis
essa visita tenha provocado
controvérsias — disse o portavoz da Conferência, Dom Antonio Romero. A viagem do Papa
foi marcada antes que o Governo dissolvesse o Parlamento e
convocasse eleições antecipadas.
Um emissário dos bispos espanhóis vai ao Vaticano para
transmitir a decisão da Confe-

Tejero não pode candidatar-se

Madri — O Ministério da
Defesa da Espanha recusou
ontem autorização para que
o Tenente-Coronel Antônio
Tejero Molina se candidate
a deputado nas eleições gerais de 28 de outubro. O comunicado do Ministério aflrmava que aceitar o pedido
do
oficial da Guarda Civil
"seria
atentar contra a própria essência das Forças Armadas". Tejero liderou a tomada do Parlamen to.na tentativa de golpe de 21 de tevereiro de 1981.

O novo Partido de extrema-direita Solidariedade
Espanhola anunciou a designaçâo de Tejero, para a
presidência da agremiação.
Em entrevista a uma emissora de rádio espanhola o
Tenente-Coronel afirmou
que a campanha eleitoral de
seu Partido terá como pontos principais de sua plataforma a unidade nacional, a
luta contra o terrorismo e a
criminalidade e o fim do desemprego a curto prazo.

j^

A Justiça militar condenou Tejero a 30 anos de prisáo, expulsão da Guarda Civil e suspensão de seus direitos civis. Mas como seu advogado de defesa apelou da
decisão, seus direitos foram
provisoriamente restabelecidos até que o tribunal dê a
sentença. A data da revisão
do processo ainda não está
marcada. Para se cândidatar a um cargo no Parlamento. Tejero teria que pedir
baixa da Guarda Civil.

___K__Ji_!

Los Angeles — Um incêndio de 90 minutos num
velho prédio de apartamentos de quatro andares,
com mais de 50 anos de
existência, no famoso Sunset Boulevard, em Los Angeles, causou ontem a morte rie 19 pessoas, inclusive
nove crianças, e ferimentos em 17. informou um
porta-voz do Corpo de
Bombeiros.
Alguns dos mortos foram encontrados, uns sobre os outros, no corredor
do primeiro andar do prédio, habitado em sua maioria por residentes de origem hispânica. Aparentemente, a maioria das vítimas morreu sufocada pela
fumaça, que ainda se desprendia do imóvel, urna
hora depois de apagado o
incêndio.

TV SANYO A CORES
Mod. 3714-36 cm. 14"
ROSAMATIC - Som frontal.

___^_S^I^

PREÇO AVISTA; 87.500.

6x18.060, = 108.360,
Ou em 15 meses

11.113, = 166.695
¦

l.l.lllllllil

1 ." prestação 30 dias apôs.
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TV NATIONAL A CORES

Mod. TC. 211 - M - 480mm - 20".
^Cinescópio In Line, Black Matrix.

^/^55"7'^-',J'W
^á^Éí

PREÇO AVISTA: 135.000,
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6x27.864, = 187.184,
17.145, = 257.175,
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Ou em 15 meses
1.' prestação 30 dias apôs.
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cm. 20'
Mod. 20 C 310-51 "push
button."
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Seletor de canais

111
9í__
PREÇO
A VISTA. I I i._l_J,
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Ou em 15 meses
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30 dias apôs.
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6x22.952, = 137.71
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TV PHILIPS A CORES

L_______J_3j| 1.4.123, = 211.845,
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Bebida intoxica
e mata na índia

*<.
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Nova Deli — Pelo menos
54 pessoas morreram e cerca de 500 foram hospitalizadas sofrendo de cegueira
e náuseas depois de beberem uma aguardente de fabricação caseira durante o
festival ria colheita no Estado de Kerala, ao Sul da
índia, informaram ontem
autoridades estaduais. A
maioria das vitimas, camponeses e pescadores, comemorava o festival de
Orna na pequena ilha de
Vypin. no litoral de Kerala,
a Sudoeste da índia.
A aguardente, fabricaria
em alambiques locais, foi
comprada na quinta-feira.
A policia suspeita que contivesse excesso de metanol
ou álcool metilico, liquido
inflamavel e venenoso, sintetizado principalmente a
part ir do monóxido rie carbono com hidrogênio.
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SYSTEM MCC- PHILIPS
rO%c.
rt<_í_ôe _, <^N
•_&•¦'"
_____>..
Receiver AM/FM estéreo.
¦
discos belt dnve automático.
iv^k<.
ví,c.
S_^
Í_VÍ^
Toca
^
Tape deck controlado por microcomputador.
*g\ .ao^ tv.O^' 1^ ¦¦¦'"
, OÍo»
f\
^*
J
2 Caixas acústicas
*»V^r_íN-_dPk
_-0<b'
\0
.»<___
s'
rack.
^
_«**_*__.
«^
\rt_X_N1
s'
Estante
PREÇO À VISTA;
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^
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233.940,

15.596,

Porfiria poderá
ler tratamento

Controle automático de luz e velocidade

Ou em 15 meses

V

<_*

CÂMARA YASHICA MF-1
35 MM COM FLASH
ELETRÔNICO EMBUTIDO

6x28.200,^169.200,

Washington — Pesquisadores americanos informara estar prestes a utilizar
um novo tratamento para
variedades rie doenças de
pele que tornam suas vitimas ultra-sensíveis a luz
solar. Conhecidas pelo nome cientifico de porfiria,
sao distúrbios hereditários
em que a extrema sensibilidacie a luz do sol pode
causar bolhas dágua escoilações e ate mesmo erosau dos dedos e nariz
O Dr P V. Tishler. chefe
cia pesquisa no Centro Medico rie Veteranos em
Brockton. Massachusetts,
disse que as vitimas desses
distúrbios tem uma concentraçáo maior do que a
normal de substancias quimicas chamadas porfirinas
em suas peles e tratos digestivos.
Em experiências rie laboi. ont). o Dr Tishler e
seus colegas descobriram
que as porfirinas podem
ser absoi .idas tanto pelo
carvão vegetal como por
resinas sólidas, evitando
assim um excesso dessas
substancias na pele.
— Isso sugere que pode
ser possível usa-los num
tratamento a longo prazo
de pacientes com porfiria
crônica — declarou o Dr
Tishler.

PREÇO AVISTA; 39.900,

vB pfestação 30 dias apns

6x8.978, 53.868,
Ou em 15 meses
5.067, - 76.005,
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1.* prestação 30 dias apôs.
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WALKMAN CCE PS-40
Toca-fitas estéreo, saída para 2 fones

__M____!n_l

PREÇO A VISTA: 29.900,
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COMBINADO ESTÉREO
PHILIPS
Mod AH 918-3x1

PREÇO A VISTA 105.000,

141.750,

6x23.625,
Ou em 15 meses

13.335,

200.025,

6x6.728,

Ou em 15 meses

SYSTEM CCE 4000 - 200W

40.368,^

3.798, = 56.970,

Receiver SR-4000 AM FM - estéreo.
Toca-discos BD-5000 G - belt drive.
Tape deck CD-7000 - opcional.
2 Caixas acústicas CL-66 G.
Estante rack SS-2000.

Incêndio mata 19
em Los Angeles

1 a prestação ; _ dias apôs.

PREÇO A VISTA; 152.400,

6x34.290,^205.740,
Ou em 15 meses
,19.355, 290.325,
1." prestação 30 dias após

vd prestação 30 dias apôs
¦¦H___a—_____¦¦¦—__¦__—_—_M_^_M_Maaa____L________n.

CONJUNTO 3 EM 1 SONY
100W GOLD

>_¦___—

_P__

_P*__f

!_¦¦¦___

___(__.

Protesto causa
prisões no Chile

Receiver AM FM - estéreo.
Toca-discos automático
Tape deck frontal c pausa.
2 Caixas acústicas

v

PREÇO AVISTA: 109.9UU,

6x24.727, = 148.362,

V^tjOjAsTIME S SQUABE/

Ou em 15 meses

13.957, = 209.355,
1 * pf eslaçao 30 a!as anos

LAVADORA LAVINIA
Automática

4 kilos

4 proqramas

PRECO A VISTA 65.000,

6 «14.625,
8.255,

87.750,

123.825,
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Centro - Rua Uruguaiana, 13 • Rua Uruguaiana.44/48 .Rua Uruguaiana^ _ .114/116» Rua do Rosário, 174 • f_a da Alfândega, 261 «Rua Buenos Aires,,' '¦¦.
294 • Rua da Carioca, 12 • Rua 7 de Setembro, -183/187 • Cinelândia- Rua Sen; ?
Dantas, 28/36 • Copacabana -Rua Santa Clara, 26 A e B • Av. N.S. de Copacabana^í^p
Tiiuca - Rua Conde de Bonfim, 597 • Méier - Rua Dias da Cruz, 213 * Madureirt .fii^s-'
ho de Souza, 263 • Estrada do Portela, 36 * Campo Grande- Rua Coronel Agostinho, 24,».
Bonsucesso - Praça das Nações, 394-Á • Nova Iguaçu - Av. Amaral Peixoto, 400/40GJ* NH«nj>l'»^âa»
- Epg. Artur. Moura, 268 BonSCicessovíètéfwwi_l'
Visconde de Uruguai esquina com Sâo Pedro • Loja matriz '-.-¦-.¦:-;
,;
'/
»_*<_*_
-r-mr-y,,:, ¦ Cehtro-Sul: PBX Í2íã^^
:
.
^:^:!; _,;/./_.:

Depto. Atacado: Eng. Artur Moura, 268/3.°, Tel. 280-8822 - Bonsucesso.

Santiago do Chile — Sete pessoas foram detidas
no porto rie Valparaiso, a
140 quilômetros da Capital. durante manifestação
contraria ao regime militar
que contou com algumas
centenas de jovens, informou ontem o tornai Las
Ultimas Noticias
O protesto ocorreu sexta-feira diante da Universidade Católica de Vaiparaiso e o.s policiais, com gas
lacrinuiüeneo
dispersaram os manifestantes no
momento >-m que colocavam iaixas rum ni/eres poIHlcos no eaiticio da Uni¦ t" . i.nU' iirtim(lo a iiber'.,:•.,_¦ i ¦'.•.- est uci.jiitt. pre. < >> .|ii!fi'a ter _ ¦¦;¦¦. Sant iat"
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JORNAL DO BRASIL
Foto» de Cynthia Brito

Professor
luta contra
discriminação

GOVERNO CHAGAS FREITAS
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro - CERJ
Concorrência n? 001/DICQ782
Venda de bens móveis inserviveis.
A CERJ torna publico que fará realizar, em sua sede — Rua tuis
feopoldo Fernandes Pinheiro. 517 — 15c andar, sala 1503, em
Niterói a concorrência acima para a venda de bens móveis
inserviveis (transformadores, chaves, isoladores. pneus, camaras de ar. escadas de madeira, óleos lubrificantes, mobiliários e
equipamentos de escritório, etc), cujas propostas serão recebidas e abertas no endereço acima indicado às 14:30 horas do dia
21 de setembro de 1982
O edital, as informações e condições gerais para particioacão na
concorrência poderão ser obtidos, diariamente, no endereço
supramencionado.
(P

GOVERNO CHAGAS FREITAS
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro - CERJ
Concorrência n? 0002-G
Aquisição de bucha de passagem de parede, uso
externo e isolador de porcelana, tipo pilar.
A CERJ torna público que fará realizar, em sua sede —
Rua Luis Leopoldo Fernandes Pinheiro, 517 — 15° andar,
sala 1503. em Niterói, a concorrência acima para a
aquisição de bucha de passagem de parede, uso externo
e isolador de porcelana, tipo pilar, cujas propostas serão
recebidas e abertas no endereço acima indicado às 15:00'
horas do dia 23 de setembro de 1982.
O edital, as informações e condições gerais para participação na concorrência poderão ser obtidos, diariamente, no
(P
endereço supramencionado.

Cego. idoso, dedicado à
causa de seus companheiros,
o professor Napoleão Simão,
na luta para que o professor
cego náo seja discriminado —
atualmente ganha 50% a menos do que o de visão normal
— está, há um mès e meio,
sendo jogado de um para outro gabinete da administraçào pública municipal, sem
conseguir saber onde e como
anda o processo dos 60 professores cegos da rede publica do Rio.
As andanças do professor
Napoleáo começaram no dia
15 de julho. Conseguiu falar
com o chefe de gabinete da
Secretaria Municipal de Adtiünistração, que o mandou a
secretária do Prefeito. Esta o
mandou de volta ao chefe de
gabinete. José Mareei Pacheco. que o encaminhou a Hélio
Ribeiro, presidente da Comissao de Cargos. Este disse que
nada sabia do assunto, mas
que ele deveria falar com o
relator do processo, com
quem tenta um encontro há
ura mès.
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Sem discriminação
GOVERNO
Secretaria

CHAGAS
Estado

de

FREITAS
de

Obras

e

Serviços

Públicos
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de
Janeiro — CERJ
INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DE CABO FRIO, ANGRA DOS REIS E
MANGAR ATI BA
Para execução de serviços de manutenção, a CERJ
interromperá o fornecimento de energia elétrica nas
seguintes datas e locais: quarta-feira, 8.9.82, das
7h45min as 12h15min: Arraial do Cabo e Álcalis.
Quinta-feira, 9.9.82, das 8h30min às 12h30min:
Mambucaba, município de Angra dos Reis. Das 8 as
(P
16h30min: Muriqui, municípiode Mangaratiba.

\

¦ ,l:

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF. Filial do Rio de
Janeiro, comunica que vendera no estado de conservação e
de ocupação em aue se encontra, e pela melhor oferta, o
seguinte imóvel abaixo.
1 — Apto n" 403. fundos, situado a Rua
n'J _40. bloco B. Icarai. Niterói,
Janeiro, pelo preço minimo de
equivalentes a 2.684,65390 UPC.

Domingues de Sã,
Eslado cio Rio de
CrS 5.305.976.81,
desta data.

As propostas deverão ser entregues na COMISSÃO PCRMANENTE DE ALIENAÇÕES, Agência NITERÓI da CEF,
situada à Avenida Ernãni do Amaral Peixoto. n° 335 — 4o
andar, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, até o dia 17 de
setembro de 1982. no horário de 10.00 as 16.00 horas,
onde as mesmas serão abertas a partir das 10.30 horas do
dia 20 de setembro de 1982.
Os interessados que desejarem contar com financiamento
deverão dingir-se ao local acima indicado, antes do pta.o
estipulado para a entrega cie propostas.

ip 8

i Ouempoupa na Caixa esíacom mais.

BANERJ

CRKDITO IMOBILIÁRIO SA

EDITAL DE LICITAÇÃO
PÚBLICA
VENDA DE IMÓVEIS
BANERJ-Credito Imobiliário S/A, comunica que venderã pela melhor oferta e de acordo com o Edilal que se
encontra à disposição dos interessados, os imóveis a seguir
relacionados.
a) BAIRRO - CIDADE NOVA
Ap. 1 103 da Rua Joaquim Palhares, 508 — 2 q. e
dependências.
Valor mínimo de venda: 2 059.28930 UPC s nesta data

CrS 4 069.999,96.
Valor

máximo

financiamento:

de

1 853.36037

UPCs

nesta data CrS 3 662 999,97.
b) BAIRRO — CIDADE NOVA
An. 1302 da Rua Joaquim Palhares, 508 — 2 q e
dependências.
Valor mínimo de venda: 2.079.44674 UPCs nesta data
CrS 4.109 839,33.
Valor máximo de financiamento 18711)0206 UPCs
nesta data CrS 3 698.855.39.
c) BAIRRO — CIDADE NOVA
Ap. 202 da Rua Joaquim Palhares. 608 — 2 q e
dependências.
Valor minimo de venda' 2 257,68104 UPC s nesta data
CrS 4 462.103.38
«Valor máximo de financiamento 2 031,91293 UPCs
nesta data CrS 4 015.893.03.
-d) BAIRRO — CIDADE NOVA
Ap. 302 da Rua Joaqu.m Palhares, 608 — 2 q e
dependências.
Valor mínimo do venda 2.168.56589 UPCs nesta daía
^
CrS 4 285 975.31
Valor máximo do financiamento. 1 951.70930 UPCs
nesta data OS 3 857 ;í77.77
ei BAIRRO — CIDADE NOVA
Ap 206 da Av Presidente Vargas. 3515 BI.D. 2 q. e
dependenc.as
Valor mínimo de vencia: 2 059.28930 UPCs nesta dala

CrS 4 069 999 96
Valor maxim ) cie financiamento: 1,853.36037 UPCs
nesta data CrS i 66? 999 96
f! BAIRRO
ENGENHO NOVO
An 104 da Rua Va/ ue toledo. 585 — 2 q e dependências
Valor mínir-o de veda 1 485 31910 UPCs nesta clata

C'S 2 935 599.52

'niiv^oriio
1.336.78719 UPCs
Valor max'mo de
nesta data C/S 2 64/ 039 ' '
'<:HA
DO GOVERNADOR
g) BAIRRO
Ar: 10? da R ia A'i'-_i. 8 •
2 ü e dependenc;as
; 781.39701 UPCs nesta data
Valor "-..•< ,'_ de vpro.

CS 7.473 590 BP

.

•-.,,- .,-t>«tuo. 3 403.257JO
l'PC s
Valor max'''n oe
'.'_ 2 •' 'C
nesta data C ' i 6
vcas ou Jurídicas, ooderSo
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O professor Napoleáo Simao lembra que os 60 professores cegos lecionam em escolas comuns do município
no primário e no ginásio e que
sao todos habilitados, sendo
que alguns já tèm curso superior ou estão na universidade.
No entanto, como foram admitidos na categoria de monitores, embora ja sejam considerados professores, recebem
menos do que os professores
de visão normal.
Mostrando um contracheque de uma professora de Io
grau, cega. ele prova o que
diz: o salário bruto é de CrS 23
mil. Napoleão Simão lembra
que o enquadramento dos
professores sairá em novembro e que os cegos não querem ser .surpreendidos por
mais uma discriminação.
Queremos entrar no
quadro de todos os professores e ganharmos de acordo
com a nossa capacidade profissional. Nós somos cegos,
mas não somos inúteis e não
queremos que nos separem
do professor de visão.

Ônibus fica
suspenso
em barranco

Depois de bater em um
Passat. na esquina da Avenida dos Democráticos com a
Rua Manuel Fontenelle. em
Bonsucesso. um ônibus da linha 673 - Méier-Parada de
Lucas — perdeu a direção,
saiu da pista e quase caiu no
rio Faria Timbó, ficando pendurado no barranco. Doze
passageiros foram atendidos
no Hospital Geral de Bonsucesso, com ferimentos sem
gravidade.
A motorista do ônibus, Neide Barbosa, disse que o
culpado pelo acidente foi o
motorista do Passat, Aldair
Jose Couta, que "avançou o
sinal correndo, nào dando
nem tempo de desviar". Alriair defendeu-se: "Nao avencei sinal nenhum, ele estava
aberto pra mim. O ônibus é
que vinha em alta velocidacie" — afirmou.
Colisão
O ônibus, placa XM-5873,
vinha pela Avenida dos Democráticos e chocou-se com o
Passat, placa RW-0329, no
cruzamento com a Rua Manuel Fontenelle. Com a colisao, o carro de Aldair saiu por
um lado da pista, enquanto
Neide se desviava de um poste e de algumas pessoas que
estavam na calçada e freava o
veiculo ja na descida do barranço.
A moça foi genial, desviou de tudo e ninguém se
machucou. O cara cio Passat
é que furou o sinal e causou
essa confusão toda — declarou o comerciário Herminio
Soares, testemunha do acidente. Neide Barbosa, motorista ha seis anos. estava
aborrecida com a batida, "a
primeira neste tempo todo rie
profissão".
Os passageiros saíram rio
ônibus pelas janelas, quebrando os vidros. Os bombeiros do Meier e Ramos foram
chamados e precisaram de
duas horas para retirar o veiculo do barranco, ja que havia perigo de o ônibus cair no
Faria Timbo. Os bombeiros
amarraram um cabo de aço
em torno do ônibus para segura-lo enquanto esperavam
u carro-guincho.

Na madrugada
Dezesseis pessoas ficaram
feridas — caias delas em estado grave — quando um ônibus ria Viação Itapemirim
caiu em um barranco na BR
116, a quatro quilômetros de
Teresópolis. na madrugaria
de ontem Álvaro Lopes Reis.
motorista cio ônibus que saíra
as 22h30min ria Rodoviária
Novo Rio com destino a Salvador. explicou que perdeu o
controle rio ônibus ao cruzar
com um veiculo que vinha
com farol alto
Os bombeiros estiveram no
locai para retirar as vitimas
d.i ribanceira Dezesseis pes
-'ias íoram atendidas ria Cisa
oe S.t:;(;>' Nossa Senhora de
Fátima, em Teresópolis.
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Jaleco branco,os estudantes de Medicina já são uma característica'da cidade,que não sabe bem como tratá-los

Vida de es tudante divide Vassouras
Samuel \l ainer Filho

"O pessoal da cidade não está mais
agüentando. A policia não tem como agir e,
quando eles ficam exaltados, jogam garrafas nas pessoas, tiram as calças, as moças
ficam sem as blusas. A gente sabe que os
que participam da baderna sáo so meia
(luzia deles. Mas esta difícil suportar esta
situação". (Clesio, motorista de táxi. Vassourense, não revela o sobrenome. "Se não,
vou à falência. Sáo os estudantes que sustentam meu táxi").
Atualmente, existem duas comunidades
distintas na cidade de Vassouras, comunidades que "nao se misturam". De um lado, os
estudantes da Faculdade de Medicina, vindos principalmente de Minas Gerais, São
Paulo e Rio de Janeiro, que agridem a
pacata vida de cidade do interior com seus
automóveis munidos cie potentes e ruidosos
toca-fitas, seus jalecos brancos que os riiferenciam do resto da população, e com as
serenatas das madrugadas, que irritam os
que habitualmente acordam às primeiras
horas da manhã.
Do outro lado, parte da população local
"invasão dos estudantes"
que nao aceita a
em
1970, quando foi criada
começou
que
pelo General Severino Sombra a Faculdade
rie Medicina. Sáo aproximadamente 1 mil
SOO estudantes que ocupam a cidade durante cinco dias. deixando-a nos fins de semana.
Muitos moram em casas de vassourenses
(alugando quartos), enquanto outros preferem alugar pequenos apartamentos, que diviciem entre si.

.Manhã do dia 25, quarta-feira. Todas as
atenções, cm Vassouras, estão voltadas para os violentos acontecimentos da madrugada. Em pequenas rodas, discute-se o fato,
e os estudantes começam a se movimentar
em protesto contra o que eles qualificam de
atitude "inaceitável". Uma queixa crime já
está sobre a mesa do Delegado Evandro
Sarmento. São acusados o Sr Guedes (morador do prédio da Rua Nabor Guzman, 39),
funcionário do banco Credireal, agência
local, e mais seis agressores nào identificados. Um grupo de estudantes vai até o
banco e ameaça tirar todas as contas de
estudantes caso o Sr Guedes não seja punido. Na mesma tarde, o Sr Guedes é transferido para Paraíba do Sul.
— Por mais que alguns nào aceitem que
estamos aqui. pacificamente, eles tèm pelo
menos que entender que muitos nesta cidade vivem à nossa custa. Que o pessoal se
sinta invadido, nào se misture, tudo bem.
Mas eles não tèm o direito de nos humilhar
— diz Ronaldo Toloy, cursando o 8" periodo
cia Faculdade, há quatro anos em Vassouras
(volta no íim do ano para São Pauloi. Toloy

Queixas
Entre as queixas mais freqüentes ria
população, destacam-se as dos moradores
do prédio da Rua Nabor Guzman, numero
39. que fizeram em 1981 um abaixo-assinado
absoluta no
para que os estudantes (maioria
"Eles freqüenteprédio) deixassem o local.
mente colocam bombas de artifício dentro
cia lixeira, picham portas com batom, vestem-se e gesticulam indecorosamente, muitas vezes andando nus pelo prédio, e fazem
algazarras ate altas horas da madrugada",
diz Zenara Gomes Dias. sindica.
Zenara reconhece, no entanto, que muitos moradores nao conseguiriam alugar seus
apartamentos — com preços que variam de
CrS 25 mil a CrS 35 mil, um ou dois quartos —
no caso de os estudantes decidirem deixar o
prédio. Somente seis desses proprietários
moram la. sendo o restante dos apartamentos ocupados pelos estudantes."Mesmo assim. a gente precisa descobrir algum jeito.
Nao dá mais para conviver com eles", lamenta-se Zenara.
Quarta-feira, 25 dc agosto, 1982. Um
grupo de universitários vai ao prédio numero 39 da Kua Nabor Guzman fazer uma
serenata para a estudante Tereza Cristina
da Rocha, 19 anos. moradora, com mais três
amigas, do apartamento 204. São 2h, e aiguns moradores não gostam da algazarra,
expulsam os seresteiros a tiros. Um dos
disparos atinge de raspão Aldo Muller Jr.,
que cursa o 3" período da Faculdade. Os
agressores (eram seis) estão todos armados,
um deles com uma espingarda cano duplo.
Os estudantes negam todas as acusaçòes feitas por Zenara Gomes Dias. dizem
ser ordeiros e pacíficos. Mas náo rebatem
alguns fatos, como as serestas das madrugarias. "A gente e jovem, e tem sempre algum
cie nos que esta apaixonado. La pelas 23h,
todos os bares da cidade estáo fechando.
Como paquerar, o que fazer a partir dessa
hora?" diz Luis Carlos Logoreli. 20 anos. de
Minas Gerais.
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Tereza Cristina foi homenageada
com a serenata dos estudantes.
Mas os moradores não gostaram

Condições
A mensalidade da Faculdade é CrS 27
mil 500. e o ensino é considerado de alto
padrão, principalmente pelos que optaram
pela clinica medica, ja que os alunos tèm
contato eom os pacientes — no hospital
escola — desde o terceiro período, fato raro
em outros estabelecimentos similares Durante a manha, os estudantes assistem às
em
aulas e a tarde estudam, normalmente "pra
casa. A noite, a maior parle deles sai
tomar um chope por ai".
Para manter este estilo de vicia — dedicação quase exclusiva aos estudos — praticamente todos os estudantes vivem de mesarias enviadas pelos pais. E alguns moradores. de Vassouras, muitos dos quais andam
armados pelo centro da cidade, sem qualquer constrangimento ou repressão, olham
torto para eles. ate com inveja, riiz o jovem
fazendeiro Pedro da Costa Porto.
— O pessoal aqui da cidade tem raiva,
porque os estudantes namoram t ate casam
comi as meninas daqui, mas os vassourenses
nao conseguem namorar as estudantes acrescenta Costa Porto, que lem o apoio da
estudante cie comunicação Wanda Duque.
"A
lambem Vassourer.se. de 23 anos parte íeminina nao tem problemas ci»' reiaeior.a.
mento com eles", afirma.

esclareceu que ao mencionar humilhações
ameaças feitas por mofalava rie freqüentes
radores locais, "sempre deixando claro que
eles tèm armas".

Opiniões
Para o delegado Evandro Sarmento, há
dois anos em Vassouras, "nunca mais houve
qualquer caso envolvendo a família Avelino" (que deu a Vassouras uma fama de
violenta cidade rio interior), muitos moradores de Vassouras vêem os estudantes como
um empecilho, quando deveriam vè-los como alavancas de progresso:
— Sáo eles que movimentam os bares, a
vida de Vassouras — diz o pacato delegado
que veio para o Estado do Rio há 33 anos, já
que nasceu no Para. — Mas — acrescenta —
tem gente que nao gosta disso nao.
Outro que concorda com o delegado é o
Juiz Luis Carlos da Costa Carvalho Filho,
este há apenas duas semanas em Vassouras.
Mas ele garante que conhece o problema, ja
que vem rie Valença. onde os problemas são
Valença também tem uma faculparecidos.
dade. "Há uma certa animosidade entre os
estudantes e os moradores, que consideram
os universitários intrusos, mas há mistura, I
sem multo entrosamento". garante o Juiz. '
Para reforçar as palavras do Juiz, o
escrivão Walace entra em sua sala e diz que
"os estudantes náo conhecem a lei do silèncio". Como exemplo, cita um laboratório do
"pesquisa de som" que foi instalado perto de
sua casa, infernizando a vizinhança. A seu
lado. Miguel Abdo Ferreira, comissário do
Juizado de Menores, garante que, "apesar de
o povo de Vassouras acolher essa genle
como filhos, alguns parece que consideram
que estudar aqui e castigo, por nâo terem
conseguido vagas em faculdades dos grandes centros".
O resultado é que vivem e vão embora daqui como se estivessem saindo de um
colégio interno, revoltados — afirma Abdo
Ferreira, acrescentando, no entanto, que reconhece que eles trouxeram progresso a
cidade.
Quinta-feira, 26 de agosto. 10h. Os estudantes organizam uma passeata de prolesto, contra a violência da véspera convoeando todos os universitários que se encontram
na cidade. O diretor da Faculdade. João dc
Morrison, pede que o protesto seja cancelado, já que, em sua opinião, poderá acirrar
ainda mais os ânimos e criar um problema
sério com a comunidade local. Alguns moradores de Vassouras também se organizam, sem alarde. Se a passeata dos estudantes sair às ruas, eles garantem que farão
tudo para impedir, "por qualquer meio". O
clima na cidade fica tenso ate 14h, quando
os estudantes decidem cancelar a passeata
e marcam uma assembléia para as 17h, no
ginásio Snmbrão — alusão ao General Sombra, presidente da entidade mantenedora
da Faculdade.

Apoio
Outros também apoiam os estudantes
Como Alencar, dono do Paqueras Bar onde
os estudantes invariavelmente se reúnem
após as aulas.
Só posso dizer bem deles
afirma
Alencar. — Mais de 80' < cio movimento cio
bar são por conta dos universitários Quando eles entram cie ferias, e um caso.
O proprietário da Tropical Esportes,
uma pequena loja de material esportivo,
concorria com Alencar
-- Sem eles. eu iria a falência — diz
Fernando William.
No final da tarde — uma tarde qualquer
do inverno — muitos estudantes passeiam
pelas ruas de Vassouras. Um estudante cie
medicina. Carlos Eduardo Bertier. esta no
Paqueras Bar conversando com Cristina
Caserruro e Layla Walesca -- 15 e 17 anos.
Nenhum deles parece dar atenção a rixa tia
cidade, e combinam uma saicia para ioeo
mais a noite". Tomar um chope. passear por
ai.
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Nao ha motivo para a gente .se clesentender — uiz La via Waleska Na mesa ao
lado. quatro vassourenses olham para a cena. desconfiados
Quinta-feira. 2*> de agosto. 17h. Cerca de
fiüO estudantes, todos de branco e com uma
tarja negra no braço em protesto" estão
em assembléia no Sombrao. "O que aconteeeu ontem, e culpa de uma minoria. Alguns
aqui nos acolhem como nossos pais p m.ies
fariam. Nào podemos sor acusando todos
os vassourenses", cil/ o vice-presidente dr>
Diretório Acadêmico. Glauco Dini/ Duarte,
'-iea cancelada a passeata, mas esta rimilii.">. <' um
nada unia carta aberta a popultx
"'). 'um lem aiboicote ao supermercado
nnndem
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Metrô atrasa mas não perde seus passageiros
Luís Fernando Gomes

O problema é que mitificaram o
metrô. Criaram aquela imagem de transporte perfeito, de mecanismo infalível.
Qualquer parada de cinco minutos, qualquer problema técnico, ganha a primeira
página dos jornais e vira um cavalo-debatalha. Porque não se fala do mesmo
jeito quando fura o pneu de um ônibus,
enguiça a porta de um trem ou batem
dois táxis na esquina. Por mim, pode
atrasar a vontade que ainda é melhor, vai
chegar mais rápido que qualquer outro
meio.
A declaração — com boa dose de irritação — do empresário Sérgio Ribeiro de
Aguiar, reflete com precisão o pensamento da maioria dos usuários do metrô que,
apesar das freqüentes paradas em plena
galeria, e dos atrasos nas estações, continuam a acreditar na eficiência do sistema
e não o trocam por qualquer outro. Existem, é claro, opiniões discordantes como
a de Maria de Lurdes Correia, dona-decasa.
.

Zona Sul

Eu outro dia vi no jornal que estes
problemas estão ocorrendo por causa de
um tal piloto automático, que instalaram
ai nos carros. Eu ando de metrô desde
que foi inaugurado e antes não tinha
estas paradas chatas. A coisa está piorando. Acho que toda a evolução tem um
limite. Se essa porcaria de piloto está
atrapalhando, então é melhor deixar os
pilotos de verdade dirigirem. Quando
muito, garante o emprego dos moços.
Para o comerciário Aluísio Pimentel.
embarcando na Central do Brasil, estas
reclamações contra os atrasos do metrô
sao "próprias de quem mora na Zona Sul,

No dia 4 de junho, pouco tempo após a inauguraçào das estações Saens Pena, Afonso Pena e Sào
Francisco Xavier, na Tijuca, a reportagem do JORNAL DO BRASIL, com base nas denuncias do presidente do Sindicato dos Metroviários, Geraldo Càndido. percorreu toda a extenção da Linha 1 do metrô
apontando, estação pôr estação, tudo o que faltava
para a complementaçào do sistema. Hoje, exatamente três meses depois, muita coisa mudou. Problemas
primários foram solucionados mas outros continuam
a persistir.

Queda da qualidade
Durante a solenidade de inauguração
das estações Saenz Pena, Afonso Pena e
São Francisco Xavier, o Sindicato dos
Metroviários — com 2 mil 500 filiados ou
90% da categoria — explicou, em carta
aberta à população,
que o objetivo de
"nào era
indispor-se com
suas denuncias
a Companhia, mas zelar pela melhoria
das condições de trabalho e atendimento
aos usuários". Os metroviários temiam
que a população os responsabilisasse pelos problemas que viessem a ocorrer.
— Se houver alguma falha técnica em
um dos carros em circulação na Linha 1,
não sei o que pode acontecer, O intervalo
aumentaria de três para cinco minutos e
o problema da superlotação se agravaria.
Na pressa de fazer inaugurações, adaptaram os carros do pré-metrô para a Linha 2
e, ainda por cima, não levaram em consideraçâo que faltam funcionários suficientes para o trabalho de operaçào — dizia o
presidente do sindicato, Geraldo Cándido.
.
,.
Coincidência ou nao. de la para ca
uma serie de problemas começou a acontecer com os trens do metrô que. freqüentemente, atrasam as viagens ou param
nas estações e interior das galerias. Diversas vezes já houve necessidade de os
passageiros trocarem de carro. O incidem
te mais grave ocorreu na estação da Centrai do Brasil, dia 22 do mès passado,
quando um pequeno tumulto chegou a se
formar nas plataformas de embarque
com os passageiros revoltados com o
atraso do trem.
Segundo o presidente Carlos Teóphilo,
as rápidas paradas não chegam a consti-

D Eliete Correia de Souza. que escreve "toda a semana para os parentes na
Bahia", de onde veio ha 15
anos, é um dos moradores
da Favela do Vidigal que
nâo vai mais precisar descer o morro para pôr sua
carta na agência postal
mais próxima, no Leblon.
No coração do morro, ontem pela manhã, ela assistiu. com mais cerca de 200
pessoas, à inauguração da
primeira agência da ECT,
em uma favela da cidade.

Botafogo
Na estação de Botafogo, o acesso na esquina das
Ruas Sáo Clemente e Muniz Barreto, junto ao parque
de estacionamento integrado do metrô, ja foi incluído
e. agora, funciona normalmente para o publico, inclusive com escadas rolantes. Modernos coletores de lixo
foram instalados, mas o sistema de refrigeração continua deficiente, o que obriga aos funcionários da
cabine de comando a trabalharem com ventiladores
ligados.

Flamengo

Largo do Machado
A estação continua a funcionar com um único
acesso no centro da praça. Dois outros previstos, na
Rua do Catete e Rua Machado de Assis, prosseguem
em ritmo bastante lento de construção. Faltam piacas de alumínio no acabamento do forro, mas a única
escada rolante — que permaneceu fora de uso por
vários meses — finalmente voltou a funcionar. Uma
linha de integração com o Cosme Velho, prometida,
nunca chegou a operar.

tuir problema. Ele explica que, com a
1, em
operação dos 14 canos da Linha
"muitas veregime de piloto automático,
zes é necessário um ajustamento do tráfego, atrasando-se ou adiantando-se um
trem para restabelecer o intervalo regulamentar entre um carro e outro". Na explanação ao Presidente Figueiredo, durante as inaugurações da Tijuca. Teóphilo garantiu que dois carros permaneciam
de reserva no Centro de Manutenção,
"para complementar o sistema em qualquer eventualidade".
Geraldo Cândido, entretanto, afirma
desconhecer a existência destes carros:
"Na
garagem tem apenas um. parado por
falta de peças de reposição." A duvida
persiste porque ê vedada a entrada da
imprensa no Centro de Manutenção, por
"medida de segurança". Para o presidente do sindicato, as paradas dos carros no
interior das galerias são provocadas,
alem do reajuste de tráfego, por problemas com as portas eletrônicas, com as
sapatas das rodas e, principalmente, com
os relês — mecanismo de controle do ar
comprimido que, quando o deixa escapar
torna necessário o recarregamento.
— Pelo menos 20% da frota deveria
ficar no Centro de Manutenção, o que não
está ocorrendo. Assim, poderíamos fazer
um trabalho preventivo e não corretivo
como atualmente — conclui.

Catete e Glória

A agência postal do Vidigal fica na Estrada do
Tambá, ao lado da Associaçào de moradores do local, que participou da iniciativa, providenciando o
terreno. Em relação à
maioria das agências da
ECT, a da favela só difere
num aspecto: ainda nào
"a
tem telégrafos devido
disse
técnicos",
problemas
o representante da empresa. Luís Carlos Guimaràes
Ferreira, que recebeu as
chaves do prédio das mãos
do Prefeito.

Carioca
Inacabada, continua a ser a que mais apresenta
problemas. Nào tem sistema de refrigeraçào nem
relógios eletrônicos. As escadas rolantes do acesso
Avenida Rio Branco foram instaladas e mais uma
está sendo colocada na plataforma direita da direção
Saenz Pena. Para tentar solucionar o problema das
filas, as quatro bilheterias no lado da Avenida Rio
Branco foram fechadas e substituídas por seis outras,
próximo ao acesso da Avenida Chile. Mas ainda
ocorrem retenções nas horas de maior movimento. A
estaçáo continua sem música ambiente.
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— A primeira carta que
eu escrever vou mandar
pro Prefeito, pra ele construir uma área de lazer,
aqui, com balanços e escórrego — manifestou-se
Deise Silva de Souza, de
oito anos, satisfeita com a
"que
presença do Prefeito
nâo conhecia". O desejo
dela talvez nào seja realizado, porque confessou
"escrever dique náo sabe
reito".

Praça 11
Outra estação que continua a funcionar com
apenas um acesso, na Rua Lauro Sodre. Do outro
lado, na Avenida Marquês de Sapucai, a passagem
ainda nào foi aberta, apesar de concluída. A rua de
acesso à estação finalmente esta sendo calçada e,
agora, as duas bilheterias funcionam nos horários de
rush, diminuindo o problema das filas.

De acordo com Geraldo Cândido, desde a divulgação da carta-aberta à populaçào, uma série de represálias foi adotada
contra o sindicato. Através de uma portaria do dia 29 de agosto — assinada por
Carlos Teóphilo — foi proibida a circulaçào de boletins "oinformativos no interior
da companhia,
que é considerado falta
grave, sujeitando o infrator às determinações da legislação trabalhista". Apenas o
jornal oficial do sindicato, O Terceiro
Trilho, foi autorizado a circular normalmente.
— O resto está sendo distribuído à
porta da Companhia. Ate mesmo os nossos quadros de aviso foram retirados da
sede de Copacabana, dos centros de manutenção e controle operacional e dos
refeitórios das estações — explica Cándido.
O sindicato denuncia também, a pratià saida do
ca de revistar funcionários
"uma forma de
.Centro de Manutenção,
intimidação que tem como desculpa oficiai impedir o desaparecimento de peças". Ainda no Centro de Manutenção,
um muro com roleta está sendo construicirculação e mando para impedir a livre
"uma categoria mais
ter os metalúrgicos,
combativa", afastados dos funcionários
da administração.
Cândido fala ainda da censura telefoe a ameaça
nica às ligações do sindicato
"criando um cliconstante de demissões,
ma desfavorável ao trabalho".

preQO^

SEM TELÉGRAFO

As escadas rolantes, que freqüentemente apresentavam problemas, foram consertadas e agora funcionam normalmente. Na estação Catete, os acessos
em frente ao supermercado Leão e na esquina de Rua
Silveira Martins, apesar de concluídos, permanecem
fechados (segundo o metro por falta de demanda que
justifique a abertura). Na estação da Gloria, o mesmo
acontece com o acesso da Augusto Severo que perdeu
sua razão de ser por estar localizado numa área de
pouco movimento.

Represálias

O** gyrerk tt »e»j|

— Isso foi uma bênção
de Deus! — -exclamou D
Eliete, bem arrumada, referindo-se à simpática
agência de 45 metros quadrados, que custou Cr$ 2
milhões 500 mil à Empresa
de Correios e Telégrafos,
em acordo firmado com a
Prefeitura. Acompanhado
de sua equipe administrativa — exceto a Secretaria
de Educação — o Prefeito
Júlio Coutinho garantiu
que ainda serão construidas seis agências em outrás favelas e inaugurada,
no dia 15, a agência pronta
a funcionar na Favela da
Rocinha.

Prevista para funcionar com dois acessos, a estaçâo do Flamengo continua a contar com um único, na
Rua Marquês de Abrantes, obrigando os passageiros
a um longa caminhada por toda a extensão das
plataformas. A estação continua sem musica ambiente e com a ventilação deficiente. Para solucionar os
problemas de inundações foi construdo um muro de
proteção.

Metroviários fazem denúncias
Retirada dos quadros de aviso, proibição dos boletins informativos, revista de
funcionários no Centro de Manutenção e
restrição da livre circulação do interior
da companhia — sào algumas das represalias que a Companhia do Metropolitano adotou contra o Sindicato dos Metroviários desde que o presidente, Geraldo
Cândido, denunciou, há cerca de três
meses, "o caráter eleitoreiro da inauguraçào das estações da Tijuca. e a falta de
estrutura da Linha 1 para suportar o
aumento da demanda de passageiros".
Desde então, a média diária do metrô
subiu de 350 mil para 430 mil pessoas
transportadas.
— Na verdade, eles não gostam de
ordem e disciplina, afirmou o Secretário
Estadual de Transportes, Adhyr Velloso
— Nào existe nada disso, eles reclamam
que não tèm segurança, mas aí está a
maior prova de segurança: não deixar
qualquer um entrar em certos setores da
Companhia, procurando prestar um bom
serviço — concluiu. O presidente do Metrò, Carlos Teóphilo. não foi encontrado
mais
no Rio e, na Companhia, ninguém "Só
o
, comentou a nota dos metroviários.
presidente pode falar", disseram,

Vidigal
já tem
Correios

Em várias estações,
problemas eontiiiuam

está acostumado a andar de frescão e
nunca enfrentou a barra de um trem. às
seis horas da tarde". Ele acha que o
aumento do número de carros é necessário apesar de considerar o rush do metrô
"Pelo
bem mais leve do que o do trem.
explica.
menos tem ar refrigerado",
Para outra passageira. Ivone Gomes
Leitão, "que quase morreu de medo na
primeira vez em que o trem parou no
túnel", tudo está funcionando normalmente. Ela concorda com a necessidade
de aumentar o número de carros, mas
reclama da falta de educaçào dos passa"que nào respeitam as portas de
geiros
entrada e saída, já começaram a rabiscar
os bancos e as estações e ficam parados
no meio do trem, de pernas abertas,
ocupando o espaço de duas pessoas".
Roberto Menezes, radialista, e outra
das poucas vozes destoantes que se levantam contra o metrô. Ele afirma que o
serviço vem caindo gradualmente de qualidade, "principalmente porque, em vésperas de eleição, o Governo federal nâo ia
dar dinheiro ao Estado, de oposição, para
a compra de novos e indispensáveis carros". Ele não acha que houve pressa na
inauguração das estações da Tijuca,
"porque todo mundo tem direito ao
transporte e ninguém agüentava mais
aquelas obras cheias de poeira e buraco".
E conclui:
— Está piorando, sim. Mas. o que não
piora hoje em dia? E tudo um problema
econômico, um problema de crise. Pode
ficar certo de que, só quando a gente
conseguir encher a mesa de comida, vai
poder andar numa coisa melhor. Tá tudo
interligado.

Enquanto isso, o prefeito
discursava do palanque especialmente instalado,
junto a políticos, secretarios e ao presidente da associação de moradores,
Paulo Roberto Muniz. Para Júlio Coutinho, o Vidigal foi privilegiado com a
estréia de agências postais
"à coem favelas, devido
moraos
entre
municação
dores e a Prefeitura".

Estacio
O problema mais grave, ainda nào solucionado
pelo metrô, continua a ser a falta de funcionários pra
a orientação dos passageiros que fazem a transferència da Linha 1 para a Linha 2 e, constantemente, se
perdem nos corredores. Ainda existem acesso fechados a escadas rolantes fora de funcionamento.

Estações da Tijuca
Saens Pena, Afonso Pena e São Francisco Xavier
— as mais novas estações do sistema — enfrentam
um mesmo problema: a deficiência do sistema de
refrigeração, que torna o calor insuportável. Com as
recentes modificações das linhas de integração para o
Grajau e o Lins, as placas de indicação não foram
atualizadas, o que confunde os usuários. Na Praça
Saens Pena. o último acesso, na Rua General Roca,
mesmo atrasado, está em fase final de construção,
reurbanizando finalmente a superfície, com jardins e
a estrutura de concreto.
Nas estações da Cinelãndia, Uruguaiana, Presidente Vargas e Central, os poucos problemas anotados foram corrigidos durante estes quatro meses.
Aqui. tudo funciona normalmente. A construção do
acesso Marechal Floriano da Estação Uruguaiana foi
definitivamente abandonada e, na Central do Brasil.
o metrô aumentou a segurança na passarela sob as
pistas da Presidente Vargas, onde usuários reclamavam de assaltos: um guarda vigia o dia inteiro.

Vv
avisa.
Bisco
/O
mais caro, 1

f Não pague
veja diariamente \
l
\ as nossas promoções. J
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LEIA HOS CLASSIFICADOS
"AOMINISTRAÇAO"
COLUNA

Apesar de poucos, os
moradores que assistiram
a inauguração mostravamse contentes e vitoriosos".
D Eliete estava entre eles.
Como o paraibano Francisco de Assis Bezerra, 29
anos, ela lembrou:" A agência postal reforça mais o
nosso pedido de urbanizaçào, a nossa estabilidade
aqui, pois nào temos para
onde ir" — concluiu D Eliete. sempre preocupada
com o fantasma da remoção.
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COMPRAMOS PRÉDIO OU TERRENO
PARA EMPRESA COMERCIAL
Área útil minima de construção: 1.000 metros quadrados
com estacionamento para 8 carros.
Se for terreno, área minima de 600 metros quadrados
com, pelo menos. 12 a 15 metros de frente.
Preferência por Botafogo. Laranjeiras. Cosme Velho. Jardim Botânico, Humaitá, Lagoa. Barra, Ipanema. Leblon. Rio
Comprido, Catumbi, Tijuca. Vila Isabel e S. Cristóvão (até a
Cancela). Indispensável ser imóvel com possibilidades de obter
alvará comercial.
Telefonar entre 14,30 e 17.00 horas, de 2a a 6* feira, para
Roberto, pelo numero 222-9337. Nâo somos corretores. (P
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Passeata exige gabarito
em construção de Niterói
"EspiRão,
Com cartazes e faixas —
você subindo é ruim, caindo é pior
ainda"; e "Fora a especulação imotiiliá-ria, queremos viver" — a Associação de
Moradores e Amigos do Ingá — Amiga
— promoveu ontem uma passeata pelas
mas do bairro, pedindo a fixação de um
gabarito para as construções na Zona
Sul de Niterói. As donas-de-casa protestavam contra a falta de água. A campanha foi motivada pelo desabamento do
edifício Saint Marie, numa das pequenas mas da área.
O engenheiro Ricardo Pascher, da
firma E. P. Vieira, muito emocionado e
devido a
há quatro dias sem dormir,
"Na minha opiqueda do edifício, disse:
nião a causa da queda do prédio foi um
deslizamento do terreno." Outras hipóteses foram levantadas e logo afastadas
por ele: erro de cálculo estratural, emprego de material de ma qualidade e
falha de concretagem. Mas o engenheiro
Sérgio Abunahman, que foi ao local
fazer uma inspeção para o CREA, disse
ser prematuro o levantamento de hipoteses e que o deslizamento de terreno
era a mais cômoda para a empresa.

De luto
A passeata dos moradores do Ingá —
-a 'que se associaram outros do Bairro
Chie (Fonseca) e Boa Viagem — foi até o
local do desabamento, onde apenas
quatro operários trabalhavam. Waldenir Bragança, candidato a Prefeito de
Niterói pelo PDS, assistiu a tudo da
sacada da casa de amigos; Eduardo
da
Travassos, do PT, participou
"comopasseamorata, mas disse que o fazia
dor". O protesto pela falta de água foi
causado pelo fato de o edifício, ao cair,
ter destruído um distribuidor da adutora e pelo preço dos carros-pipa: Cr$ 6
mil, no minimo.
' ¦*
..¦:¦¦-'¦:¦

"Estamos correndo o risco de que
esses prédios gigantescos e monstruosos, construídos às pressas, desabem
sobre nossas casas e apartamentos e, ao
mesmo tempo, acabem com o nosso
verde", dizia um panfleto distribuído
pelos manifestantes, que usavam braçadeiras. em sinal de luto.
Estamos de luto, o bairro já sofre
com o esgoto, e só na Rua Tiradentes
estão levantando três espigões com
mais de 20 andares cada, num total de
300 apartamentos. Nào tem infraestrutura que agüente — diziam os moradores.
Enquanto o engenheiro Ricardo Pascher levantava as causas prováveis do
acidente, o engenheiro Sérgio Abunahman. do CREA, ouvia tudo, quieto. Do
Conselho Regional de Engenharia e Diretor do Instituto de Engenharia Legal,
observou:
A hipótese do deslizamento é a
mais cômoda para a empresa. Além do
mais, o solo, em Engenharia, está como
o coração para o ser humano: náo manda recados. O terreno sofreu sondagens
e contenções, e teriam que prever o
deslizamento. Mas nós saberemos se foi
feita uma contenção adequada através
da memória do cálculo — disse. E continuou:
Temos que chegar na base do
prédio, ele caiu por baixo. Ele não tombou em ângulo, caiu num sentido quase
de implosáo, sinal de que a pressão se
concentrou em vários pilares. Tenho
minhas dúvidas, nâo sei se o problema
se efetuou realmente num único pilar ou
se foi problema sistêmico de todos os
pilares — disse Abunahman. Acrescentou que vai utilizar as fotos da queda
publicadas pelo JORNAL DO BRASIL,
para se orientar.
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No fim, um estalo e um asso vio
"na

"Pouco antes das 16h rio dia Io, ouvi
um forte estalo, e, logo após, um longo
assovio, uma espécie rie lamento, que
gelou minha espinha. Naquele instante,
não tive mais dúvidas. Senti que o prédio náo ia resistir".
• Durante toda a noite que antecedeu
a queda do edifício Saint Marie, em
Niterói, o engenheiro Ricardo Pascher,
28 anos, da firma E.P. Vieira, comandou
uma equipe de 18 operários, na tentativa de evitar o desastre. Foram 20 horas
de tensào, intercaladas por alguns momentos de tranqüilidade, quando parecia possivel a recuperação das estruturas, o que evitaria o desabamento.

mesma". Há possibilidade rie chuva, o ceu esta muito carregado. Ricardo
avisa a vizinhança e a Defesa Civil.
Apenas os operários da obra de Ricardo
estão no local. Muitos operários do
Saint Marie, com medo, abandonaram o
prédio. Sâo avisadas as empresas JatoCret e Espector (especializada em localizar mpturas) que mandam técnicos
para o local. O concreto Cabco A-l
ainda não tinha chegado. Defesa Civil e
Polícia Militar isolam a área.
8 horas — Cresce a tensão. A chuva
começa, fina mas constante, e os engenheiros telefonam para dezenas de firmas de grande porte na ãrea de construpedir um macaco hidrãução civil, para "descansar"
A noite do dia 31
o pilar defeilico. a fim de
18 horas — O engenheiro responsável
tuoso.
José
Roberto
Marie,
Saint
pelo prédio
10 horas — Ouve-se o primeiro granSilveira, avisa ao escritório da E.P. VieiTodos correm. Os pilares latede
estalo.
ra sobre uma ruptura na lateral do pilar
rais começam a sentir o peso. A esta
número 2, à esquerda do pilar central.
altura, já chove bastante. Uma vizinha
Ao mesmo tempo, avisa também a Ria Ricardo se hã perigo. Ele
pergunta
(engenheiro
responsável
Pascher
cardo
sim, mas que acredita na
responde
que
de outra obra da E.P. Vieira, na Rua Ari
recuperação do prédio. O calculista se
Parreira), que se desloca para a Rua
"Com este
aproxima de Ricardo e diz:
Fagundes Varela com oito operários,
vai
ser
contra o
luta
temporal, nossa
para ajudar nas manobras de recupeA-l ainda
concreto
Cabco
O
tempo."
ração.
não tinha chegado.
19 horas — Ricardo Pascher chega
11 horas — Na frente do prédio, ha
ao Saint Marie. Os trabalhos de escorauma reunião entre o calculista da obra e
começado.
tinham
do
mento
pilar já
o representante do CREA (Conselho ReAlguns operários trabalhavam nas escagional de Engenharia). O pilar afetado
—
é necessário cavar até a base
vaçòes
está escorado por vigas de ferro e
já
—- para o encamisamento do pilar. O
começa a transmitir carga para os pilacalculista José Grave também tinha
res laterais, que passam a senti-la. Richegado, e estava instalando um defleccardo pede ao mestre de obras que
variações
estrutumede
as
tômetro (que
tenha cuidado e que dê sinal de alarme
rais) ao lado do pilar central. O propriea qualquer movimento de ruptura.
tário da E.P.Vieira entra em contato
12 horas —Começam os trabalhos de
com a firma Cabsa.(em Alcântara», endos pilares central e lateescoramento
A-l
(este
Cabco
concreto
comendando
Todo
o peso excedente (mádireito.
ral
tipo de concreto é fabricado na hora,
quinas, ferramentas) é retirado do prénâo pode ser armazenado, por causa da
dio. para aliviar o peso sobre os pilares.
rápida aderènciai. Começa o trabalho
Pedem mais concreto cabco A-l à Cabde escoramento com vigas, escoras mesa,
já que deverão ser encamisados mais
de
aço.
longarinas
e
tâlieas
dois pilares. Um encarregado de obra
seja
20 horas — O calculista pede
que
"com o escosai para comprar ferro para escorar ouagilizado o serviço, ja que.
tros pilares.
ramento do pilar afetado, a carga certa13 horas — A viga sobre os pilares
mente se distribuirá para os pilares latea sentir o esforço. Ouvem-se
começa
o
central
rais. sendo que
poderá
pilar
estalos por todo o prédio, cada vez com
pao resistir" — disse. O pilar afetado vai
mais freqüência. Começam a ser retirado térreo até a cobertura, localizada no
dos todos os operários que não estão
21" pavimento, tendo aproximadamentrabalhando diretamente nos pilares.
te 72 metros rie altura. O plano dos
"O
perigo torna-se cada vez mais imiconsiste
em
eneamisar
a
Çngenheiros
nente". diz Ricardo. A chuva começa a
levar
o
concreentão
base do pilar, para
parar e abre-se uma fenda de cerca de 10
to Cabco A-l ate a cobertura, envolvenmetros no terreno do canteiro de obras
do toda a extensão do pilar pelo concre(colado ao prédio), a partir de uma forte
to armado jateado, de alta resistência.
incidência térmica.
centi40
80
medindo
por
Inicialmente
14 horas — Ricardo vê pedras caindo
meigos, ele passaria a ter 80 por 120
Os estalos sào
de todos os andares."vê",
centímetros.
também, viconstantes. Ricardo
23 horas — Esta tudo pronto para a
inteiro rachando. A tenno
prédio
gas
laterais
estão
Os
concretagem.
"sem pilares
são e enorme.
escorados,
problemas". O deflec15 horas — Deíesa Civil pede a todos
estabilidade, todos se
tómetro acusa "Nao
os repórteres e fotógrafos que saiam do
havia pânico nem
tranqüilizam.
prédio. A queda pode acontecer a qualqualquer motivo para receio. Não acrequer momento.
ditávamos que o prédio podena cair".
15 horas 45 minutos — Ouve-se um
disse Ricardo.
estalo forte. Em seguida, mais um. e.
;. 3 horas do dia 1° — O deflectometro
finalmente, um terceiro e ultimo estalo.
começa a acusar uma pequena dilata'Nesse instante, ouvi o assovio. um
ção r.a estrutura, mas novamente se
uuuuhhhh forte. Minutos depois, comeestabiliza. Os engenheiros voltam a
ca a desabar o prédio". O concreto Cabo
mostrar -.mais de preocupação. Ate este
A-l nao chegou a tempo.
nâo
Cabco
A-l
concreto
o
momento
tinha chegado. Ricardo sai da obra.
apenas para tomar um banho rápido em
Depoimento colhido pelo repórter Samuel Waicasa. na praia de Icaraí.
ner Filho
(. horas 3(1 minutos — Continua tudo,

;
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O playground foi consertado, o lodo da água retirado, e as crianças voltam a brincar despreocupadas

.7

Pascher, que acompanhou, conta todas as fases do desabamento

¦¦ ¦ ¦_ -?..Vf.-^^^fyçi )&?.•:.¦: ¦

- vJ-^«St^BS^M|í-|í.' I ;' %• *•¦ • íèh_'i&': ¦¦¦^•y'-'

Parque Laje é novamente
uma verde opção de lazer
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As crianças já podem se divertir nos
brinquedos reformados e pintados; os
visitantes não vào mais tropeçar nos
entulhos de mato; e os pintores dispõem
de uma paisagem bem cuidada, que
lhes dá mais inspiração. É assim que
está o Parque Laje. que após um longo
periodo de abandono foi reformado pela
Ceres Plantas e Jardins, contratada peIa Empresa Municipal de Obras Publicas.
A agonia do Parque Lage era fruto de
uma incompatibilidade de atribuições:
como a Escola de Artes Visuais pertence ã Secretaria Estadual de Obras, e o
terreno ao IBDF, ninguém queria arcar
com a limpeza e manutenção rio parque.
Há três meses o impasse foi resolvido, e
neste prazo a Ceres realizou a recuperação, que custou cerca de Cr$ 30 milhões.

Cobras nas cavernas
As mundanças podem ser percebidas
do lado de fora: o muro foi recuperado e
pintado de bege. O aumento da freqúència é outro indicativo. Há crianças usando o playground, gente fazendo cooper,
lendo nos bancos reformados e pintados
rie verde e inúmeros pintores.
— Estou muito satisfeita. Antes o
abandono era tanto que o mato chegava
a cobrir os troncos. Agora só esperamos
que o parque seja conservado — disse
Aríete Zacharías, enquanto pintava
uma paisagem valorizando os clarosescuros da htz do sol filtrada pelas arvores.
Além da recuperação visível a olhe
nu — como a limpeza das alamedas que
cruzam todo o Parque, o aproveitamento de troncos como bancos e mesas e a
restauração dos lagos — foram plantados cerca de 30 mil m' de gramíneas,
wedélias, marantas e pelo-de-urso, entre
outras espécies. Celso Martínez, um dos
diretores da Ceres. disse que o solo foi
adubado depois da análise feita em
amostras coletadas em todo o parque,
para que cada trecho recebesse o tratamento adequado. As ervas daninhas

foram podadas, as árvores de grande
porte limpas e adubadas, mudadas cerca de 120 arecas (palmeirasj que estavam mortas e feito um tratamento fitosanitário para evitar a ocorrência de
pragas na vegetação.
— Tivemos que esvaziar os lagos,
para limpar todo aquele lodo, e colocamos plantas para alimentação dos peixes na superfície da água. Distribuímos
saibro compactado nas alamedas e reformamos os sanitários e bebedouros.
Havia até cobras dentro das cavernas.
Impressionante, parecia história em
quadrinhos — comentou Martínez.
A Ceres, que colocou em pratica o
projeto do paisagista Roberto Burle
Marx para o Aterro do Flamengo, entregou o parque recuperado depois de três
uma equipe memeses de trabalho com"Era
serviço para
dia de 120 homens.
seis meses, mas não paramos nem nos
finais de semana para obedecer aos cronogramas", acrescentou o diretor da
empresa.
A Escola de Artes Visuais sofreu lavagem externa, com processo químico
francês que mantém a pedra em sua cor
natural. Segundo a assessora Maria da
Conceição Coutinho Ferreira, a EMOP
já fez um levantamento geral no prédio
para colocar massa e pintar as infiltrações. reformar o sistema de esgotos e
canalizar a água da Cedae, já que a
escola utiliza água de fonte, cheia de
impurezas nos período de chuva. Sua
única preocupação é a manutenção da
limpeza — para a qual a Ceres foi convidada, mas sem confirmação — e a falta
de policiamento, so feita por uma joaninha que eventualmente circula pelo
Parque.
Os freqüentadores sào unânimes em
aplaudir a recuperação do Parque Lage.
c por enquanto a única ressalva foi feita
por Elizabeth Linhares:
— Está tudo tão limpo que o pessoal
esta com medo de proibir a entrada de
cachorros — disse, observando Sambinha, sua cadela pastor alemão que corria livremente pela mata.

Saída do Rio engarrafou
durante mais de duas
horas Ponte Rio—Niterói
Os motoristas que saíram cedo de suas casas
ontem, para passar o feriado na Região dos Lagos e
que tiveram que passar pela Ponte Rio—Niterói,
enfrentaram durante duas horas e meia um grande
congestionamento que começava logo após o pedágio
e atingia Tribobó. O patrulhamento da área foi reforçado e não ocorreram acidentes.
A Alameda São Boa Aventura, em Niterói, ficou
totalmente tomada pelos carros, alguns enguiçaram
por problemas mecânicos e outros pela alta temperatura. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o engarrafamento teve inicio às 7h30min e só por volta das
lOh o tráfego voltou ao normal.
assistindo, o desfile cívicomilitar na Rua Sacadura
Cabral, promovido pela I
Regiáo Administrativa
(Zona Portuária, Santo
Cristo. Saúde e Gamboa)
foi uma previa do desfile
do dia 7. Apesar do calor, a
festa foi acompanhada por
muita gente nas calçadas e
das janelas das casas e ediHcios.
A festa começou âs 9h
com a apresentação da
banda da Casa do Pequeno Jornaleiro, recebida
com muito entusiasmo pelo público. Em seguida,
desfilaram a 111" Cia de
Apoio de Material Bélico.
Policia Militar e Corpo de
Bombeiros. Depois vieram
os funcionários das Docas,
membros do Lions Clube
Rodoviária e as escolas
Paraíso Infantil Tia Wilma. Instituto Metodista de
Ação Social. Escola Padre
Francisco da Motta e Escola Municipal Raposo Tavares.

DESFILES
Um desfile com cerca de
cinco mil pessoas — estudantes, em sua maioria —
será realizado hoje, dentro
das comemorações da Semana da Pátria, na Avenida Presidente Vargas, em
frente ao Panteão de Caxias. Participarão alunos
de escolas estaduais e municipais e dos colégios Militar, Pedro II e da Fundação Osório, entre outros.
A parada será assistida
pelo Governador Chagas
Freitas, pelo Comandante
do I Exército. General Heitor Gomes de Almeida e
pelo Comandante da 1"
Região Militar, General
Mario Silva OReilly Souza. Uma equipe de rnonitores e voluntários da Cru/.
Vermelha ficará ao longo
da Avenida para prestar
primeiros socorros medicos, em caso de necessidade.
Com cerca de cinco mil
pessoas desfilando e 20 mil

Tempo continua bom
e a água morna
prando de Este a Norte,
fracos a moderados.
O banho de mar também
está favorecido. Segundo o
Salvamar, o mar está calmo, com águas a 21 graus
(morna) e correntes de Leste para Sul. A mesma previsão vale para a região
dos lagos. Angra dos Reis
esta com possibilidade
de nevoeiros pela manhã
e cidades serranas.

Quem não foi a praia ontem, apesar do sol, vai poder pegar seu bronzeado
hoje. A previsão do Instituto Nacional de Meleorologia é de tempo claro a parcialmente nublado, com
temperatura em ligeira
elevação. A máxima de ontem foi de 30 graus em
Santa Cmz e a minima rie
16.5 graus, no Alto da Boa
Vista. Os ventos estão so-
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Paisagem restaurada, o parque c tema para pincel, tela e cavalei.

A Comissão Permanente de Licitação do
PÓLO REGIONAL DE MATERIAL/RJ da CAIXA
ciência aos interessaECONÔMICA FEDERAL, dá"Tomada
de Preços n'
a
dos que se acha aberta
em plástico
modelos
de
aquisição
018'82" para
(envelopes, canelas, capas e sacos com impressão e sem impressão) para as Filiais RJ, BA e ES.
cuia abertura dar-se-á às 15 00 h do dia 27 SET 82
na Av. Rio Branco. 174 — 19 andar. Rio üe
Janeiro — RJ
Somente serão abertas as propostas das firmas
que entregarem a documeniação e*igida até o dia
lei idas habilitadas pela
20 SET 82 e forem ci '
CEF.
O Edital e maiores esHa-v mentos poderão sor
obtidos no POLO Ri GIONAL DE MAITR-V-V RJ
':••¦
na Av. Rio Branco I 74
inc ro - - RJ, ou pelo- '•-¦¦. ¦ ¦- -. .0/ :j'.,òj i .: <: 777 -'V'1!

Cuempoip

CIDADE

JORNAJL DO BRASIL

PARALISAÇÃO
Desde ontem, às 7 horas,
os funcionários dos três
hospitais estão de braços
cruzados. Disseram que é
para alertar as autoridades para a insegurança gerada, no setor médico, pela
portaria que reduziu de 4
mil para 1 mil o número
mensal de internações nos
hospitais da cidade, segundo afirmou Fernando Costa Oliveira, de 27 anos, técnico de laboratório, que se
considera ameaçado de desemprego.
Só queremos garantir
o nosso direito de trabalhar e manter nossas familias — disse Fernando, à
porta do Hospital Infantil
do Jardim Amália, onde
um grupo de funcionários
fazia a triagem dos pacientes.
O povo nào tem culpa,
mas só podemos atender
casos de urgência — disse.
A paralisação foi causada pelo anúncio do presidente da Associação dos
Hospitais, de que vai ser
reduz: 1o o pessoal médico
e paramédico proporcionalmente à limitação estabelecida pela portaria do
INAMPS para os casos de
internação.
Ameaçados pelo desemprego, os funcionários reduziram ao mínimo indispensãvel as equipes de trabalho — havia apenas um
plantonista em cada setor
— e saíram as ruas, ontem
de manha, anunciando a
redução de 60% nos efetivos dos hospitais locais e a
possibilidade de demissão
para mais 400 pessoas.

?
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Redo nda contra INAMPS

ospitais param em
Dá rio de Paula
Volta Redonda — Funcionários de três hospitais
particulares da cidade iniciaram, ontem de manhã,
"uma
paralisação de advertència" contra a limitaçâo de atendimento determinada pelo INAMPS aos
hospitais conveniados,
que poderá provocar a demissão de 400 empregados
— anunciou o presidente
da Associação dos Hospitais, Edimar Matos da
Silva.
A paralisação atingiu os
hospitais São José, Santa
Margarida e Jardim Amália, e provocou um aumento da procura no hospital
da Companhia Siderúrgica
Nacional, onde uma grande aglomeração, no setor
de triagem, causou desentendimentos entre funcionários, segurados do
INAMPS e guardas de segurança. Com a garantia
de que todos os que estavam na fila — alguns desde
as 5 horas — seriam atenriidos, o problema foi contornado.

domingo, 5/9/83

Dário de Paula

NOVA LINHA
SIEMENS 82.

C^&J

BUTTERFLY:
A mais avançada tecnologia em
aparelhos auditivos
Aparelhos leves e miniaturizados
Maior potência
Aparelhos isentos de ruídos e interferências
Tonalidade regulável

Coruja que sofre de insônia
no Quintas & Quintais.

Demonstrações sem compromisso
Use nosso crediário próprio

Venha conhecer a maior coleção dc aves raias, já reunida,
na l.a Exposição de Pássaros Ornamentais que
o Quintas & Quintais está promovendo,
a paitir de hoje, até o dia 10/9, das ÍOh às 19h.
Vista um jeans, ponha uni tenis e traga as crianças.

CENTRO
AUDITIVO SIEMENS

i/Wr

O CAMINHO
PARA UMA MELHOR AUDIÇÃO.

Rua Sete de Setembro.92, s 606/607

«el:242 2365 - 242.6293

Edif. Masson -RiodeJaneiro -RJ.

Atendimento em Nova Iguaçu-ÓTICA PONTE
Rua Otávio Tarqu.no,43-Tel. 767 8073

Lúcia de Fátima ficou desesperada quando soube que os .médicos
não iriam atender seu filho, com sintoma de desidratação

Rua Sambaíba, 699 - Alto Leblon
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JápraConsuV
SECADORA CÔNSUL SE. 405SUPER AUTOMÁTICA
Seca 8 kg de roupa molhada.

PREÇO AVISTA: 47.5UU,

6x10.688, = 64/128,
Ou em 15 meses

6.033, - 90.495,
1." pi jsraçAo 30 dia', após.

REVOLTA
Com o filho Denis Henrique, de seis meses, no colo,
Lúcia de Fátima, 22 anos,
entrou em pânico, quando
o funcionário Paulo Eduardo, do Hospital São José,
Informou que a criança
nào poderia ser atendida,
porque os sintomas tvômito e febre), segundo a comissão de triagem, nâo caracterizavam um caso de
urgência.
— E agora, meu Deus?
Sem saber a quem recorrer, a mulher sentou-se
junto à porta do hospital e
chorou, ate que Maria
Aparecida Lima, de 57
anos, que lambem o atendimento negado pela comissão de triagem, levou-a
para o pronto-socorro da
Prefeitura, onde a criança
foi medicada.
Revoltada com a espera,
Ana Lúcia Drumond da
Fonseca, depois de permanecer cinco horas na fila —
— dava-se
das 8h as l_.h "Minha
consatisfeita:
por
sulta com o oftalmologista
será no dia 24, graças a
Deus, mas tem gente que
velo pra ca as cinco da
manhã para ouvir da moça
do gichè, ao meio-dia, que
consulta com ginecologista, pelo INAMPS, so no
mes que vem."

Suspeitos
da Rocinha
são presos
Acusados cie participar
do grupo de criminosos liderados pelo assaltante
José Joaquim da Silva, o
Zé Paraíba — que anteontem matou dois homens e
feriu três, na Favela da Rocinha — dois jovens foram
presos por agentes do serviço reservado do 2o BPM.
de Botafogo, e soldados do
Destacamento de Poliriamento Ostensivo da Rocinha. Eles foram identificados como Genivaldo Felix
dos Santos, o Dunga. e Manoel Hélder de Souza, o
Pelezinho, ambos de 18
anos.
Segundo os PMs do
DPO. o.s presos sao acusarios cio trafico rir etitorjK",-entes. assaltos, estupro,
ali"--:.! de homicídios, em
ameaças constantes a nv>radorrs oa favela.

Cônsul*]
t-

M pra Cônsul!

REFRIGERADOR CÔNSUL
CB. 4323 BIPLEX
GRAN LUXO

95 Litros. Ideal para consultórios, hotéis,
casas de praia e traillers.

II!

1

6x7.370, 44.220,
Ou em 15 meses
e
4.160,
.160, - 62.400,

Já pra Cônsul!

11.811,-177.165,
m

JápraConsuV

5.901,-88.515,
I.' piestaçâo 30 dias após.

i

146 Litros. Tampo de fórmica, porta
magnética aproveitável.

PREÇO A VISTA: 38.0/O,

PREÇO AVISTA: 4O.900,

6x8.702, 52.212,
Ou em 15 meses
4.912, - 73.680,
I. • preçtaçâo 30 dias ap<_»
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285 Litros. Amplo congelador horizontal.
Gaveta removível para legumes. Porta
totalmente aproveitável.

PREÇO A VISTA: 44.500,

6x10.015,

60.090,

Ou em 15 meses

84.780,

Ou em 15 meses

5.957, - 89.355,

' I'
ptestaçâo 30 das apôs.

340 Litros. Amplo congelador. Luxuoso
fume. Porta
porla-laticinios em cristal "Push
Button"
totalmente aproveitável.
para degelo, no controle de temperaturas

SSS?1'í; PJjlr?'
REFRIGERADOR CÔNSUL
ET. 2837 SÊNIOR LUXO

JápraConsuV
REFRIGERADOR CÔNSUL
ET. 3533 MAXI GRAN LUXO

MConsul^J

JápruCmtsul!

6x10.553, = 63.318,
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REFRIGERADOR CÔNSUL
ET. 2835 SÊNIOR
SUPER LUXO

285 Litros. Amplo congelador. Aparador
espaço - útil para refrescar rapidamente
cervejas e refrigerantes. Gaveta
f
removível para legumes.

REFRIGERADOR CÔNSUL
ET. 1537

m

"* ^"Üiàll

'JápraConsuV

Ou em 15

1

Cônsul*
_^-

1 • prestaçào 30 dias apôs.

= 62.730,
.6x10.455,
meses

ã

Eai o ai 1 1

Ou em 15 meses

PREÇO AVISTA: 4Ü.4t)t),

5.652,

gmm

6x20.925,-125.550,

^

115 Litros. 3 gavetas removíveis e placas
congeladoras.

\m

ÉÉ^

PREÇO AVISTA: 9o.UUU,

prestação 30 dias após.

SUPER CONGELADOR
VERTICAL CN. 1237

,W2_1__£__È !

430 Litros. Degelo automático. Espaço
amplo e congelamento rápido. Luxuosa
porta super aproveitável, gaveta para
carnes em nobre cristal fume
transparente.

PREÇO À VISTA: ú2.7Òò,

\ 1 ^>^^^
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JápraCmtsul!

REFRIGERADOR CÔNSUL
QM. 920 JÚNIOR

\
¦__,

PREÇO A VISTA. Oi .400,

6x13.815, = 82.890,
Ou em 1b meses

7.798,
i." presíaçíio

'30

116.970,
dias apôs
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Rio de Janeiro
Maria Antonieta Accacio de Almeida, 73, de inrespiratória,
suficiência
metástase pulmonar, neoplasia maligna de bexiga,
na Casa de Saúde São Sebastião. Carioca, doméstica, era viúva.
Ruth Rebello Ferreira
Leite. 68, de hemoperitònio, aneurisma roto de aorta abdominal, no INAMPS
de Ipanema. Carioca, do
lar, era casada com Agnal-"
do Ferreira Leite e tinha
dois filhos.
Anelito Alexandrino da
Silva, 29, de ferimentos penetrantes do crânio e do
tórax, com lesão do encéfalo, pulmão direito e da aorta e hemorragia interna,
em casa. Carioca, pintor,
era solteiro e morava na
Rocinha.
Joaquim Bezerra de
Carvalho, 38, de hemorragia da cortiça cerebral, hemorragia das meninges,
fratura do crânio com açào
Cearense,
contundente.
motorista, era casado com
Antonia Aurindo Bezerra
de Carvalho e morava no
Humaitá.
Schinda Uchôa, 85, de
infarto agudo do miocárdio, no Hospital da Lagoa.
Natural do Amazonas,
aposentado, era viúvo de
Sylvia Moreira de Sá Peixoto Uchôa, tinha três filhos e morava no Humaitá.
Luis Lino Fuchs, 40, insuficiência respiratória, fibrose pulmonar, no AMPS
de Vila Isabel. Carioca, auxiliar de escritório, era casado com Maria Georgina
de Oliveira Fuchs, tinha
um filho.
Ranulpho Gomes Tolentino, 61, de insuficiência
respiratória, parada cárdiorrespiratória, no Hospital Sousa Aguiar. Mineiro,
servente, solteiro, morava
na Tijuca.
America Vargas Doria,
78, de embolia pulmonar,
infarto do miocárdio, no
Pró-Cardíacú>. Carioca, do
lar, era casada com Ceiestino Primes Doria, nào tinha filhos e morava em
Santa Teresa.
Olga da Costa Pepe, 80,
septicemia, broncopneumonia, no INAMPS de Vila
Isabel. Carioca, doméstica,
era casada e morava na
Tijuca.

Menino cai
em bueiro
e morre
O menino Augusto de
Sousa Cardoso, de quatro
anos, que morreu anteontem ao cair num buraco de
tratamento rie água e esgoto, de 15 metros de profundidade, no Parque Residencial Solar de Alcàntara, onde morava, foi sepultado às 17h rie ontem, no
Cemitério Sào Francisco
Xavier, no Caju.
Sua mãe, Silvia Suely
Costa e Sousa, que teve
uma crise nervosa durante
o enterro, disse que pretenrie processar o administrador-geral do conjunto, conhecido como Decio. Segundo ela, o buraco estava
aberto há vários meses e
que so depois que seu filho
caiu a grade de proteção
foi colocada.
SEPULTAMENTO
Cerca de 200 pessoas, entre amigos e parentes, estiveram no sepultamento do
menor Augusto de Sousa
Cardoso, enterrado com
uma bandeira do Jardim
de Infância Joào Caetano
sobre o caixão. Os parentes de Augusto estavam revoltados com sua morte e
o administrador do conjunto habitacional nào foi
encontrado no local. Algumas pessoas disseram que
"ele tinha fugido".

AVISOS
RELIGIOSOS

Vivo, Fernando apavorava Pouso Alegre. Morto, ganhou o terno do enterro e caixão

Pouso Alegre parou para ver e
pagou caixão de bandido morto
Pouso Alegre, MG — Para surpresa de dezenas de policiais mineiros e paulistas que participaram da
caçada e do tiroteio em que morreu
o "estuprador de Pouso Alegre",
Fernando da Gata, mais de 10 mil
pessoas foram à delegacia ver o
corpo, como numa romaria. Além
disso, o povo de Pouso Alegre comprou caixão de luxo, terno preto e
gravata para dar enterro decente
ao criminoso de 21 anos.
— Vai ser enterrado de terno e
gravata, nem vai parecer que era
um marginal. É impressionante. Eu
não entendo. A comunidade que
chorava, que queria o homem morto, faz filas agora para a visitação.
Já chegaram até flores — espantava-se o delegado da cidade, Abel
Lobo Cordeiro, o mais perplexo
com a situação.
A cilada
O aparecimento rie Fernando da
Gata, "perigoso marginal" de Sâo
Paulo, assustou a cidadezinha do
Sul de Minas. Logo que foi identificado, houve uma impressionante
mobilização de polícias de dois Estados para capturá-lo. E a polícia
paulista levou Maria de Fátima,
mulher do criminoso, para tentar
atrai-lo a uma emboscaria.
Mas na primeira oportunidade,
ele fugiu, escapando por um matagal e iludindo os 180 homens que
àquela altura estavam envolvidos
na maior caçada humana já empreendida naquela região. Segundo
a policia, no momento de prendê-lo
um investigador caiu numa poça de
água e o acusado fugiu, após livrarse das roupas.
Os pedaços rie roupas foram
cheirados por càes pastores, que
embrenharam-se nas matas de
Pouso Alegre. Todo um folclore já
havia sido criado e versões sobre o
paradeiro de Fernando surgiam e
se contradiziam. Uma era a de que
ele conseguira escapar num caminhão. de carona, depois de render o
motorista. Outras, de que ele fora
visto, ora no posto de gasolina Fernandinho, ora nas proximidades de
Santa Rita, a cidade vizinha.

Denúncia
de bomba
atrasa vôo

Os passageiros do vòo
201 (Nova Iorque—Buenos
Aires) da Pan Am que fez
escala, ontem pela manhã,
no Rio de Janeiro, ficaram
retidos durante quatro horas no Aeroporto Internacional devido a um alarme
falso sobre uma bomba
dentro do aviáo. Agentes
do DGIE (Departamento
Geral de Investigações Especiais) e da Segurança do
Aeroporto foram chamados e constataram que os
objetos que foram confundidos com a bomba eram
apenas uma mala e dois
vidros.
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O personagem da notícia

Fernando, crimes demais
Milton F. da Rocha F"
Fernando Soares Pereira, o
21 anos, e
Fernando da Gata. de "perigoso
classificado como
marginal" no seu prontuário, no
Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEICi,
de São Paulo. Ele tinha uma
característica: sempre usava
short branco quando assaltava
residências, o que, segundo acreditava, ajudava a afastar os cachorros. E sempre andava armado.
Em São Paulo, nos últimos
quatro meses, foram atribuídos
a Fernando Soares Pereira 20
assaltos a palacetes, inclusive à
casa de um delegado de polícia.
Nunca foi preso e sua ficha nâo
esclarece sobre o que fazia antes
de se tornar um criminoso. O
Taurus-32 que a polícia mineira
encontrou com ele, na sextafeira, era de seu primeiro roubo
em Pouso Alegre, na casa do
dono da maior gráfica da cidade,

Clézio Gonçalves Faria. E as informações davam mais uma característica; sempre avisava as
vitimas antes de assaltá-las.
Foi assim, supostamente, como ocorreu na casa do industrial
Jair Siqueira, também de Pouso
Alegre, que depois de um telefonema armou-se e, por engano,
pensou que era Fernando da Gata o vulto que passou pelo corredor de seu quarto. Jair acabou
matando Tais. de 13 anos, sua
filha caçula. E a cidade ficou
mais apavorada.
Fernando da Gata. era casado com Maria de Fátima e deixou uma filha de dois anos. Maria de Fátima, por sinal, foi detida pela polícia e levaria a Pouso
Alegre para atrair o marido, cosua morte, foi libemo isca. Com
rada. O "estuprador de Pouso
Alegre" nasceu em Russas, no
Ceará, de onde saiu ainda adolescente.
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(MISSA DE 7° DIA)
A familia convida os amigos para assistirem a Missa que mandam celebrar, no dia
8, às 10hs na Igreja de N. S. de Copacabana. (Praça Serzedelo Correia)

Minguante
10/09

Nova Crescente
Cheia
I7'l»
25/09
03/10

Nos Estados
-Nuh
nc c/chvs esp médio amazonas e foz.
Demais reg pie nuh a nub. pnes isoladas no Oeste e Sul.
temp: estável. Max. 28.3; min. 24.1. Roraima— pte nub a
nub c/panes isoladas, temp: estável. Max. 33.2; min. 24.8.
Acre —ptenubanubopanesesp. temp: esnível. MáX. 27.8;
min. 20.2. Fará — Nub c/panes esp médio amazonas e foz.
demais reg pte nub a nub. panes isoladas ao Norte, temp:
estável. Máx. 31.5; min. 21.8; Rondônia — Nub c/panes
isoladas Noroeste c None. demais rei; pie nub a nub. lemp:
estável. Piauí — Nub a pte nub no litoral, demais reji pte
nub. lemp. estável. Máx. 35.3; min. 13.5. Ceará — Nub a
pte nub. panes isoladas no litoral, temp: estável. Máx. 30.7;
min. 22.7. Rio Grande do Norte — Nub. a pie nub. chvs
isoladas Sudeste, temp: estável. Máx. 2X..V, min. 21.9.
Amapá — pte. nub a nub c/panes isoladas, temp: estável.
Máx. 31.7; mín. 23.6rllanifha — Nub a pie nub c/chvs esp.
nu litoral, sertão pie nub. temp: estável. Máx. 28.6; mm.
21.6. Pernambuco — Nub, a pte nub c/chvs esp. demais reg
pte nub a nuh. temp: estável. Máx. 25.4; mín. 21.0.
Maranhão — Oeste nub a pte nub. temp: estável. Máx.
31.8; min. 24.7. Alagoas — Nub a pte nub. chvs isoladas no
litoral, temp: estável. Máx. 27.2. Sergipe — Nub a pte. chvs
esp no litoral, tcmp: estável. Bahia — Nub a pte nub c/chvs
no litoral, demais reg nub. temp: estável. Max. 25.8; min.
23.0. Mato Grçsso — nub a pte nub. temp: estável. Máx.
36.1; mín. 23.4. Mato (í do Sul — Claro a pte nub. temp:
estável. Mâx. 31.2; mín. 21.8. <.oi_» — Pte. nub a nub.
temp: estável. Max. 30.8; mín. 18.9. Distrito Pederal/Brasilia — Pte nub a nub. temp: estável. Máx. 26.2; min. 16.4.
Minas Gerais — Pie nub a nub. temp: estável. Máx. 24.7;

Federal dá
1° prêmio
ao 33 440
A Loteria Federal sorteou o Io prêmio, de Cr$ 10
milhões, para o bilhete 33
440. Na extração 1913, o 2o
prêmio (Cr$ 1 milhão 500
mil) saiu para o n" 20 778, e
o 3o (Cr$ 1 milhão) para o
n° 77 928. O prêmio especiai de Cr$ 16 milhões saiu
para o 4o vigésimo da série
A do lu prêmio.
Prêmio

N° do bilhoto

__"
6
5"
4.1
6"
73
7°
79
8"
72
9"
63
10°
25

025
/46
708
300
650
650
429

GS
CrS
Cri
Cr$
OS
CrS
CrS

Valoi
800
600
S00
400
300
250
200

JOSE MARIA
MESQUITA PINHO

mil
mil
mil
mil
mil
m>l
mil
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ANALISE ÜA CARIA SINOUCA IX) INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA! Frenk- fria em dissipação
no litoral da Bahia. Nova frente fria ao Sul do Uruguai.
Massa de ar tropical sobre o Atlântico.

mín. 17.2. Esp. Santo —Nuh ainda suj a instab no inicio do
[icríodo passando a pte nublado no decorrer do dia. temp:
estável. Máx. 24.6; mm. 19.5. Sáo l*nulo— Claro a pte nub
Oeste nub c/névoa úmida e nvo p/manhâ a Leste. Temp:
estável. Máx. 28.2; min. 15.8. Paraná — Claro a pie nub
Oeste c/Nvo c nvo p/manhã a Leste, temp: estável. Máx.
25.4; mín. 13.4. Sia. Catarina — Pte. nub. inviabilizando-se
no Sul e Oeste no decorrer do periodo, lemp. estável. Máx.
22.0; mín. 18.2. Kln G (lo Sul — instável c/chvs c possibilidadc de trv no Sul e Oeste. pte. nub. passando a instável
c/chvs e poss de trv nas demais reg. tetnp: estável na
madrugada, declínio de dia. Max. 29.8; min. 17.5.

No Mundo
Atenas: 32, claro; Ilarbados: 30, nublado; (Urlim 23. claro;
Hogotá: 18, nublado; Buenos Aires. 28. nublado; Caracas
29, nublado; Chicago: 24, claro, Johannesburgo: 18, claro;
\â\ italiana: 32. nublado; Lima: I1*, nublado; Lisboa: 34.
claro; Umdrcs: 23, claro; Los Angeles: 37, claro; Madri: 31,
claro; México D.F.: 2>, claro; Montevidéu: 27. nublado;
Montreal: 21, nublado; Moscou: 20. claro; Nassau: 32.
nublado; Nova Iorque: 27, claro; Paris: 2o, claro; Pequin.
28, claro; Roma: 36. nublado; San I;raneisco: 21, claro; San
Juan: 31, nublado; Santiago: 21. claro; Tóquio: 23. nublado.

(MISSA DE 7° DIA)
Sua família agradece as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e convida os demais parentes e
amigos para a Missa de 7° Dia que se
realizará amanhã, segunda-teira, dia 6 de setembro, às 10:00 horas, na Igreja da Candelária
— Praça Pio X — Centro.

t

NILDA MASCARENHAS
DE SÁ EARP
MISSA 30° DIA

t

O Marechal do Ar Fábio de Sa Earp, filho, nora, e netos,
ainda muito abalados com o inesperado desaparecimento de sua querida e idolatrada esposa, mãe, sogra e avó
NILDA, convidam para a Missa de 30° Dia que mondarão
celebrar no dia 6 do corrente, segunda-feira, na Igreia da
Cruz dos Militares (esquina de Ouvidor com 1o de Março) às
11.30hs. Agradece a todos as manifestações de pesar que tèm
recebido e tambem a todos os que comparecerem a este ato
defécristã. Pede-se dispensa dos pêsames.
(P

(MISSA DE 7° DIA)

t

Sua familia agradece as manifestações de pesar
recebidas por ocasião de seu falecimento e convida
demais parentes e amigos para a Missa de 1" Dia
que será celebrada dia 08, QUARTA-FEIRA, as 10:00
horas, na Igreia N. Sr* da Paz, à Rua Visconde de
Pirajá n°339—Ipanema.
(P

WALDYR BRASIL

(FALECIMENTO)
Jacob Brakarz, Moisés Rychter, filhos. noras e neto, comunicam dolorosamente o falecimento de sua filha, esposa, mãe, sogra e avó. O
$ féretro sairá da Capela da Rua Barão
de Iguatemi, n° 306, às 9:00 horas de HOJE,
(P
para o Cemitério de Vila Rosali.

(ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO — 5 ANOS)
S. Brasil, Ana Alice, Anna Claudia,
Amaury e Maria Antonia, convidam parentes e amigos para Missa que mandam
tNeyde
celebrar no dia 7 de setembro às 9 horas
— terça-feira, no Colégio São Bento à Rua Dom
Gerardo, nü 68

SIDNEY CAMPOS
HESKETH

t

Uma frente fria está em dissipação no Sul da Bahia.
Sua massa polar, com centro a Sudeste do Rio de Janeiro,
afasta-se lentamente para Leste. Uma nova frente fria no
Uruguai está avançando para o Rio Citande do Sul, seguida
de trovoadas.

A Lua

DORA RYCHTER

Miguel Ângelo, Télio. noras e
netos, convidam para a Missa de 73 Dia,
tCarmmha,
na Igreja Porciúncula de Santana. Av.
Estacio de Sá, Niterói, dia 7 próximo, as
18:00 horas.

(FALECIMENTO)
Pedro e João Bethencourt e família,
nora e netos, comunicam o falecimento de sua querida mãe, sogra e avó
EMMI, e convidam demais parentes e
amigos para seu sepultamento Hoje, Domingo. dia 05, as 10:00 horas, saindo o
féretro cia Capela n- 3 da Reai Grandeza,
para o Cemitério São João Batista (P

nota, estão querendo até embalsamar", comentou o delegado,
que
estranhava também o "caixão chique" que moradores da cidade
compraram para o sepultamento.
Mas será Maria de Fátima, viúva de
Fernando, quem vai decidir onde
enterrá-lo.
Sobre a morte da menina Tais
por seu pai, Jair .Siqueira, o delegado comentou:
— Ainda não sei se vou abrir
inquérito. O pai já foi punido, e
muito punido, em nossa opinião.
A verba da delegacia para comprar combustível foi toda estourada na perseguição a Fernando da
Gata, concluiu Lobo Cordeiro.

CÉLIA ELEONORA
DE CARVALHO BARBOSA

MIGUEL BARROS

EMMI WEINER
BETHENCOURT

A última informação era a correta. E às 23h de sexta-feira ele foi
localizado pelos càes. Usava entào
camiseta, short preto e um revólver
Taurus-32 carregado. Segundo a
polícia, nâo quis render-se e começou a atirar. Levou três tiros, um
deles fatal, no coraçáo.
Na conversa telefônica com o
repórter José de Castro, do JORNAL DO BRASIL, em Belo Horizonte, o delegado Abel Lobo Cordeiro, ainda perplexo como interesse despertado pelo cadáver do
acusado de roubos e estupros, revêlou que recebeu telefonemas do
de Fernando,
Ceará, de parentes
"Vão gastar uma
pedindo o corpo.

Claro a parcialmente nublado. Temperatura em ligeira
elevação. Ventos Este a Norte fracos a moderados. Máxima
de 30 em Santa Cruz e mínima de 16,5 no Alto da Boa
Vista.
As Chuvas — Precipitação em mm. Ultimas 24 horas 0.
Acumulada este mês 31,1. Normal mensal 53,2. Acumulada
este ano 638,6 e normal anual 1 075,8.
O Sol — Nascera as Ü5h59min e o acaso *erá às I7h43min.
O Mar — No Rio de Janeiro — Preamar — 03h35min/l _3m
c lóhOómiti 1.3m_ Baixa-mar — 10h43min/0.2m e
22h43n.in-0.4m. Enl Angra dos Reis — Preamar —
02h44mÍn/l,3m e 15hl9mln/l«2m. Baixa-mar —
10h30min.ll.0m e 22h48min/0.5m. Em Cabo Frio —
03h22min/1.3m e I5ti56min/l.2m. Baixa-mar —
101i()3min/0.2m e 22hl2min/0.4m.
O Salvamar informa que o mar está calmo com água»
correndo de Leste para Sul a 21 graus.

Io ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
A Construtora Norberto Odebrecht S.A, e a Família do engenheiro
SIDNEY CAMPOS HESKE l H, convidam seus funcionários, parentes e
amigos para a missa a ser celebrada, 2a feira, dia 06. às 8:00 hs. na
Igreja de Santa Monica — Rua Ataulfo de Paiva, 527 — Leblon. (P

SACHA RUBIN
A familia de Salomon Rubin convida os amigos para o
a
serviço religioso de HASKARÁ ou 30° Dia em memória
\f\]
X A de seu querido e inesquecível SACHA que será
V
oficiada dia 8 de setembro as 18.30K na Sinagoga da
Associação Religiosa Israelita — AR! Rua Gen Sevei ano, \ /0
Botafogo

PEDRO
WAJSFELD
(FALECIMENTO)
Mãe, esposa, filhos, irmã, cunhados
e sogros, profundamente consternados comunicam o seu falecimento e
convidam demais parentes e amigos
# ao seu sepultamento, hoje, as 10:00
horas saindo o féretro da Capela da CHEVRÁ
KADISHAparaocemitenodeVila Rosai
(P

FAUSTO VAZ GUIMARÃES E SRa
GERALDO AFONSO PRATES E SRa
JAIME BARSSESSAT E SR3
(FALECIMENTO)
Coepe Engenharia, diretores e funcionários profundamente consternados comunicam o falecimento de
seus queridos amigos ocorrido dia 3
do corrente mês.

domingo, 5^9*83

JORNAL DO BRASIL
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"certa
Galvêas confirma u ma
paralisação do crédit
11

Armando Ourique

Cidade do México — UPI
*
s§_l-^

Toronto. Canada — O Ministro da Fazenda, Emane Galvêas, confirmou que nas
últimas duas semanas está havendo uma
"certa
paralisação dos negócios ou um retardamento no processo de negociação" de
novos empréstimos dos bancos internacionais para o Brasil. Galvêas atribuiu esta
situação à perplexidade causada pela renegociação da dívida do México e afirmou que
ela é um problema apenas de "curto prazo".
Disse que as negociações de novos emprestimos para o Brasil deverão normalizar-se nas
próximas semanas.

^____|____________________________|
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Mais grave agora
O executivo do banco de Nova Iorque e
uma fonte do FMI afirmaram, entretanto,
que a relativa paralisação do mercado financeiro para empréstimos internacionais parece estar sendo mais grave do que em todas
as ocasiões anteriores a que o Ministro fez
referência. A fonte do FMI indicou que a
gravidade cia atual situação refletia o fato de
nao haverem no momento soluções evidentes para os problemas do sistema monetário
internacional. Disse que um fator positivo,
essencial nestas circunstâncias, era que os
governos e a comunidade financeira estavam mantendo um espirito cie Cooperação
para resolver os problemas do México.
O impacto da renegociação mexicana
sobre o mercado financeiro parece ter sido
maior porque ocorreu logo após os bancos
terem adotado uma postura mais apreensiva diante da falência de um banco em
Oklahoma ha cerca rie dois meses. Também
parece ter contribuído para a perplexidade
dos banqueiros o fato de que o México c a
Argentina terem sido os dois paises em
desenvolvimento que nos últimos dois anos
estavam sendo considerados os melhores
riscos. Com o grande volume de depósitos
externos proveniente dos países superavitàrios, os bancos precisam conceder emprestimos para os países deficitários. Desta forma.
3s suas possibilidades de retração deste
mercado sao limitadas. Com a desaceleraçao dos empréstimos ao Brasil, as dividas do
México e da Argentina estiveram entre as
que mais cresceram nos últimos dois anos.
O Ministro Galvêas afirmou que. diante
da atual situaçáo, e ainda mais importante
para os Estados Unidos reveram suas posições e concordarem com um aumento substancial das quotas do FMI nesta reunião
do Fundo
anual. Disse que o fortalecimento
Monetário esta semana "reforçaria muito a
confiança do sistema financeiro internacional".
Acrescentou que o Brasil concorda com
à atual orientação do FMI de manter como
condições para os seus empréstimos o compromisso de o pais atingir metas rie estabiliração da conjuntura econômica Disse, entretanto. que o FMI "precisa levar itambemi
em conta as necessidades de reajuste estrutarai" nos países em desenvolvimento Os
Estados Unidos e a Europa, no entanto, tèm
afirmado que o Fundo precisa manter condi
çóes rigorosas voltadas para a estabilização
econômica, através cie medidas para contro
lar a demanda.
O Ministro Galvêas afirmou ameia que o
Brasil mantém a sua posição cie nao recorrer
a emorestimos do FMI ou cie» renegociar sua
divida Uma fonte de um banco em Nova
financeira
Iorque afirmou que a comunidade
'
mantinha '¦flexibilidade sobre esta questão
e que nao estava preocupada'' em se o
Brasil poderá recorrer ou nao ao FMI Uma
etr.
ci,.-, principais questões nesta reunião
':!". • ¦ :
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Toronto — Os principais países industrializados e
em desenvolvimento concordaram em antecipar para
abril a negociação do aumento de quotas do Fundo
Monetário Internacional, inicialmente prevista apenas
para o fim de 1983, tendo em vista a precariedade do
sistema financeiro internacional.
A informação partiu do Ministro de Finanças da
Bélgica, Willy.de Clercq, num intervalo ontem da reunião
do comitê interino do FMI. Ele adiantou que a maioria
dos paises concordou sobre a necessidade de elevar as
quotas de contribuição ao Fundo entre 50rr e lOOri-, O 3o
Mundo propôs 100rr. os europeus de modo geral concordavam com 50cr e os EUA, inicialmente, não queriam ir
além de 25%.

^

Empréstimos postergados
Uma fonte graduada de um dos princide Nova Iorque afirmou que
pais
"toda bancos
a situação do México estava tendo
repercussões na atitude imediata dos banqueiros em relação ao Brasil". Disse que no
momento havia varias contratações de emno mercado, cuja conpréstimos brasileiros "postergada".
A fonte
clusão estava sendo
disse que o Morgan Guaranty Bank no momento lidera a formação de consórcios de
bancos para empréstimos à Ford do Brasil e
à Companhia Vale do Rio Doce. Afirmou
ainda que tinha noticias de consórcios que
estavam em processo de formação por outros bancos, além do empréstimo para a
Eletrobrás. que está sendo liderado pelo
Bank of America.
O executivo do banco disse que a atitu-.
de geral dos banqueiros ao adiar suas decisoes sobre estes empréstimos ao Brasil era
de "esperar para ver". Afirmou que "o que
provavelmente está sendo esperado è uma
análise mais profunda da situação do Mexico. Comentou que a renegociação da dívida
adminismexicana "è uma crise séria, mais
travei". A fonte declarou que "concordava
com o Ministro Galvêas no sentido de que a
relativa paralisação temporária dos empréstimos ao Brasil nas atuais circunstâncias era
ou no
normal" e que "nas próximas semanas "devepróximo mês" a concessão de crédito
rá voltar à normalidade".
O Ministro Galvêas afirmou que esta
de empréstimos para o
certa paralisação
Brasil "já aconteceu anteriormente" em ocasiões de incerteza no mercado financeiro.
Mencionou como exemplos de períodos em
que o Brasil teve dificuldades para concluir
suas negociações rie empréstimos a crise
iraniana, o início da guerra Irâ-Iraque e a
guerra das Malvinas (Faiklands).
a contratação
Disse que nessas ocasiões "se
de empréstimos "naturalmente
prolonga e
para o Brasil
se retraem".
os banqueiros
disse, tèm sido "de curto
Estes períodos,
"o
Brasil os tem atravessado sem
prazo" e
maiores problemas".
Nos empréstimos consorciados, um grupo de grandes bancos se reúne para dividir a
responsabilidade pelo montante. Eles então
repassam parte cio empréstimo em subscriçòes para bancos menores. No caso da Eletrobrás, fontes do mercado afirmaram que
houve problemas para a formação do consorcio e que os bancos menores agora nao
estão realizando subscrições nos montantes
que estavam sendo esperados. Alem desses
problemas com empréstimos consorciados,
o Ministro indicou que a relativa paralisação
havia atingido também os empréstimos de
bancos (estrangeiros) para bancos macionais) através de operações pela Resolução
63.
O Ministro disse que os grandes bancos,
por seguirem mais de perto a situação brasileira. deverão normalizar com maior facilidade as suas operações para o Brasil. Acrescentou. no entanto, que será muito difícil
antecipar o comportamento dos pequenos
bancos, que sao cerca de 600. Disse que o
restabelecimento da confiança do mercado
dependera ria "velocidade em que for resolvido o problema do México".

Crise financeira apressa
negociação do aumento de
quotas de membros do FMI

Ajustes dolorosos
Anteriormente, o Grupo dos 10 ireúnes os países
mais adiantados e representa no FMI o mundo industrializado) advertira as nações em desenvolvimento de que
precisam aceitar condições financeiras mais duras para
que obtenham novos empréstimos. Fizeram ver a necessidade de uma política econômica austera para combater a inflaçào e equilibrar os balanços de pagamentos. Os
Ministro de Finanças do Grupo dos 10 exortaram o FMI
a manter uma linha dura. exigindo dos tomadores a
realização dos ajustes apropriados e freqüentemente
dolorosos para sustentar suas economias.
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Ao aeroporto, os turistas trocam cada dólar por 70 pesos, mas no
câmbio paralelo a cotação subiu para 250 pesos

Estatização de banco dá ao
México controle da economia
Rosental Calmou Alies
Cidade do México — A participação
rio Estado na economia aumentou fortemente com a expropriação dos bancos,
colocando o México numa posição semelhante à dos países socialistas. Embora
faltem cifras oficiais, cálculos ria imprensa estimam que 35% da indústria, do
comércio e dos serviços estavam em
mãos dos bancos e agora passam para o
Estado, que, segundo estimativas também extra-oficiais, jà controlava cerca rie
609r da economia.
— A questão agora é ver o que resta
para a iniciativa privada. Aparente mente. só ficaram mesmo a industria automobilistica (que depende bastante de importações), os transportes terrestres, a agricultura e mais um ou outro setor. O
Estado pode controlar a vida econômica
do país e agora com muito mais condiçóes, através dos bancos — comentou um
diplomata de um país ocidental industrializado. que analisava a crise mexicana.

Controle acionário
Com a expropriação dos bancos e de
todas suas propriedades, o Estado ganhou logo o controle acionário de 10
grandes empresas e aproximadamente 3
mil outras terão em seus conselhos de
administração um representante governamental. informou o jornal El Universal.
Além disso, a Bolsa de Valores rio
México "Pode até deixar de existir", na
opinião de um empresário, alegando que
os bancos tinham um visual controle sobre os negócios de ações e agora o Governo terá um controle ainda maior. De fato,
o Estado poderá exercer os direitos de
milhares de investidores com ações cotadas na Bolsa de Valores do México, pois

também foram estatizadas as corretoras
ligadas aos bancos.
O poderoso grupo econômico Cyrisa,
da cidade de Monterrey. foi um dos que
passaram às mãos do estado de repente,
pois cerca de 30% das ações estavam em
poder do Banco Serfin e do Banpais. O
acionista que vem em segundo lugar com
I0r'c é o vice-presidente do Conselho
Coordenador Empresarial, André Marcelo Sada.
Houve casos também em que o Estado
já era o sócio majoritário e que passou a
ter o controle quase total das empresas.
Um exemplo e a Companhia Mexicana de
Aviacion, onde o Governo tinha 54Cé das
ações e agora sua participação pode chegar a uns 74rf. Na maior mina de prata do
mundo, a Real de Angeles, a participação
do Estado sobe rie 33'1 para 6691, aproximadamente.
As empresas nas quais o Estado mexicano passa a ter participação são as mais
variadas possíveis, indo desde restauram
tes, engarrafadoras de Coca-Cola e supermercados ate hotéis, industrias de todos
os portes, lojas de departamentos e multinacionais instaladas aqui.
Os banqueiros estão sendo ridicularizados pelos partidários do Governo, que
neles encontraram os culpados por boa
parte dos males que afetam o país, e
sobretudo pela imprensa, que faz caricaturas mostrando-os invariavelmente como os grandes vilões.
A grande central sindical do majoritario Partido Revolucionário Institucional.
a Confederação dos Trabalhadores Mexi
canos, nao podia estar mais eufórica ao
apoiar essa mediria. Entre outros motivos. pelo fato rie que poderá incorporar
aos seus quadros os cerca de 200 mil
bancários mexicanos, que antes náo pocliam sindicalizar-se.

tais conhece
ha o c Ir ama argentino
Cidade do México (Do correspondeutei — Bem ao estilo rias crises argentinas,
a economia mexicana esteve virtualmente paralisaria durante a semana passada,
quando o Governo anunciou de surpresa
a expropriação de todos os bancos privarios. Como nunca tinha acontecido aqui
antes, a crise econòmico-finaneeira trouxe a este pais um clima de incerteza e
desconfiança na praça, que se agravou
com a nacionalização dos bancos, na opinião dos empresários.
Nos dois primeiros dias da semana, a
economia esteve praticamente paralisada e submersa numa onda de mmores
também sem precedentes, enquanto se
aguardava com ansiedade e certo nervosismo o informe anual que faria na quarta-feira o Presidente Lopez Portillo. ciiante do Parlamento.

,

Moeda paralela

A quarta já tinha sido feriado, devido
ao informe, na quinta e na sexta, a economia continuava paralisada devido a suspensão das atividades bancarias, da boisa cie valores, enfim, de todo o mercado
financeiro. E, na sexta, ainda houve uma
manifestação rie apoio ao Presidente Lopez Portillo. convocaria pelos poderosos
sindicatos governistas. que conclamavam os trabalhadores a abandonar suas
atividades para ir a praça.
Para o empresariado cio México, o
futuro e cie total incerteza e desconfiança
- reclamou cie imediato o Conselho Coor
denador Empresarial, refletindo o temor
de que a expropriação seja um sinal de
outras medulas socializam es".
- Necessitam! >s conhecer as n« iva s re
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da atentamente por policiais, para evitar
a saída ou alteração de documentos.
Em meios diplomáticos e empresariais, ja era possível ouvir comentários
sobre essa "argentinizaçao" ria economia
mexicana, no sentido da confusão que se
estabeleceu em um pais que vivia ate
pouco tempo um verdadeiro boom económico e uma estabilidade invejável
Mas, como na Argentina, aqui havia
também o fenômeno — desconhecido no
Brasil — de o ciolar circular como uma
moeda paralela. Muitos alugueis ou preços de imóveis eram fixados em dólares e
o câmbio livre estimulava a compra de
divisas por todos os que tivessem possibilidade rie fazer alguma poupança
Para complicar mais ainda, ninguém
sabe o que vai acontecer com a cotação
cio ciolar. Depois de congelar todas as
contas em dólares e oferecer um câmbio
baixo para os depositantes que quisessem retirar, o Governo mexicano nao
deixou clara a política"dólar
cambial que adotara. Por exemplo, o
fiscal", usado
nos cálculos governamentais, foi fixado a
105 pesos no diário oficial de quarta-feira.
Na sexta a noite, porem, o Banco rio
México ibanco central) improvisou um
guiche no aeroporto e começou a pagar 70
pesos por ciolar para os turistas. A poucos
metros dali. o câmbio negro funcionava a
base de ate 250 pesos por dólar.
Naturalmente, o cambio negro proüferou rapidamente, pois as pessoas relutam
em acabar com sua tradição de ter uma
economia em dólares O pior e que agora
nao e so unia economia em dólares, mas
ter o dinheiro íora rio México, nos bancos
ci- is Estados Unidos I urio isso representa
sangria de divisas considerável. Enuma
' • depósitos em dólares, depósitos estimacios cie mexi moí nos Estados Unidos
vuzriho. o Gover
e pi
-,...:':•-..',: : pais
¦¦ :iau nada menos que 50
•¦-.-¦ '-.-- d are- mais aa metade po:
•....: '. o.;, a cii'. .ua extenui
tantos
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Os paises em desenvolvimento, por sua vez. representados no FMI pelo chamado Grupo dos 24, haviam
solicitado aos industrializados que pelo menos dobrem a
contribuição dos países-membros do Fundo, para transformá-lo numa fonte de recursos capaz de socorrer as
nações em dificuldades.
Os Estados Unidos também apresentaram seu plano
para criação de um fundo especial no âmbito do FMI
para lidar com situações cie grandes devedores como o
México, que subitamente foi confrontado com uma séria
crise financeira. O Secretário norte-americano do Tesouro, Donald Regan, disse que outros Ministros estiveram
de acordo com a idéia e que, de volta a Washington, vai
trabalhar nos detalhes para poder submeter formalmente a proposta a próxima reunião do FMI, em abril.

Portillo nomeia quem
vai dirigir os bancos
Cidade do México — O Governo mexicano
nomeou ontem aqueles que vão substituir os diretores dos 59 bancos estatizados pelo Presidente
Lopez Portillo. Para os dois maiores bancos rio pais
— responsáveis por 50' < dos ativos do sistema —
foram indicados o ex-Ministro da Fazenda, David
Ibarra Munoz (Bancomer), e o ex-Chanceler Antonio Carrillo Flores (Banamex),
Para o terceiro maior banco do país, o Serfin,
foi indicado Juan José de Olloqui, ex-enviado
especial mexicano aos Estados Unidos. Gustavo
Petriccioli, ex-presidente da comissão de valores
mobiliários, será o novo diretor do Comermex. As
quatro instituições respondem por quase dois terços dos ativos do sistema bancário estatizado.
As nomeações surpreenderam os que acreditavam que o Estado iria assumir gradualmente o
sistema bancário. Segundo The New York Times.
os bancos mexicanos vão abrir segunda-feira com
taxas de juros mais baixas, na esperança de reduzir as criticas dos meios empresariais à estatização.
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Águia AssassiníTmostra as garras
no Quintas & Quintais
Venha conhecer a maior coleção ele aves raras, |á reunida.
na l.a l.xposição de 1'ássaros Ornamentai!, que
o Quintas & Quintais está promovendo,
a partir dc hoje. até o ilia 10 9, das lOh às 191).
Visla um jeans, ponha uni tênis e traga as crianças.
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Argentina não
sobrevive sem
renegociação
Luiz Cláudio Latgé
Buenos Aires — A Argentina nao sobreviveria sem refinanciar a sua divida externa
que rie 40 bilhões de dólares,
afirmou o Ministro da Econo*
mia, Jorge Wehbe, que trata de
assunto na reunião do FMI. em
Toronto. Em caso de um fracasso da missão, o pais enlrentaria recessão ainda mais dramática rio que ja experimenta:
as reservas náo permitiriam sequer manter a atividade industrial. que necessita de insumos
importados.
O Banco Central conta com
pouco mais de 3 bilhões de
dólares, mas sao escassos os
recursos de que se pode lançar
mão. Isso fez com que o pais
deixasse vencer compromissos
que somam 2 bilhões 300 milhões de dólares, pelo menos.
Como náo poderá pagar as
obrigações rie lã bilhões de riolares relativas ao segundo semestre, algumas também vencidas.

Cesacion de pagos
A situação ria Argentina é
dramática. As reservas caíram
a níveis assustadores e teve
ser compensada por uma
que
drástica redução das importações. A medida resultou em um
importante saldo da balança
comercial, depois de registrar
deficits nos últimos anos. De
janeiro a julho, segundo ciados
do Banco Central, as exportaçòes somaram 5 bilhões Ü5 milhões e as importações, normalmente próximas a isso, caíram a 3 bilhões I3l milhões de
dólares. Estes números, á primeira vista enganam: segundo
o ex-Secretario de Comércio
Exterior, Jorge Caminotti, a
participação rio pais no comercio internacional caiu oito vezes com relaçáo a 30 anos
atrás.
O que aconteceu, na verdade, foi uma violenta redução
das importações, que agravou
a queda da atividade econômica: no segundo trimestre deste
ano, o PIB caiu 8,lr;; os invéstimentos 40.6'r; o produto industrial I4,5ri: e o consumo
8.2'',.
Os recursos que entram sáo
consumidos rapidamente pelos compromissos da divida externa, que cresce, a cada mès,
500 milhões de dólares. E nào
são sequer suficientes para cobri-los. A Argentina desde
agosto tem fugido ao pagamento rios débitos. De acordo
com um banqueiro, é possível
que as parcelas vencidas sejam
superiores ao que se noticia —
ainda mais porque a renúncia
do Ministro Pasiore suspendeu
por completo as operações de
pagamento.
E o Banco Central já anunciou que nao poderá cobrir os
15 bilhões de dólares a serem
pagos ate o fim do ano: 2 bilhoes 429 milhões em julho; 2
bilhões 471 milhões em agosto;
1 bilhão 518 milhões em selembro; 1 bilhão 41(5 milhões em
outubro; 1 bilhão 399 milhões
em novembro; c 3 bilhões 527
milhões em dezembro talem
das parcelas ja vencidas).
A solução è o refinanciamento da divida, o que tem
sofrido resistência dos bancos
internacionais, devido a existência de sanções aos bancos
ingleses que participam de
consórcios. O Ministro Jorge
Wehbe ja anunciou que nao
negociara o levantamento das
sanções, ja eme os militares entendem que a Grã-Bretanha
deve fazê-lo primeiro.
A fracassar esta solução, a
Argentina poderá recorrer a
créditos rio FMI. no valor de 1
bilhão 79 milhões de dólares:
395 milhões rios DES — Direitos Especiais rie Saque; 249 milhoes da posição de reservas
(créditos dc obtenção imediata); e metade dos 870 milhões
do crédito compensatório (de
tramite rápido).
Nao se descarta ainda a possibilidade de contratos com os
bancos nao tradicionais, como
os japoneses. Ou medidas mais
duras, como sugere a Força
Aérea: a utilização dos fundos
ingleses, congelados, para a recuperaçao ria economia Ou aiguina outra medida no mesmo
estilo.
De qualquer forma, as negociações que começam esta semana. em Toronto, onde deverão reunir-se os principais ban
queiros integrantes de conso: ¦
cios. serão das mais importar)te do FMI nos últimos anos,
dada a situação que enfrentam
diversos países da America Latina. tradicionais tomadores
de recursos: a divida do Brasil.
México. Argentina. Venezuela
e Chile, entre outros, soma 32C
bilhões de dólares - - dinheiro
bastante para fazer uma estrago considerável no sistema flnanceiro internacional
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Nega Fulô obtém liderança_
em exportação para os EUA

Cynthia

Brito

Em um ano foram 14 viagens a
Nova Iorque e visitas e entrevistas
a cerca de 40 importadores de bebidas da cidade. A peregrinação
pode nâo ser a mais aconselhável,
barata ou rápida para quem quer
exportar, mas acabou compensando: de maio até agora a Fazenda
Soledade Ltda. embarcou para os
Estados Unidos 54 mil garrafas da
aguardente Nega Fulò, volume suficiente para tornar a pequena rirma fluminense líder brasileira em
exportação do produto para o
maior mercado de bebidas alcoolicas.
Conhecida pela embalagem —
uma botija de argila, imitando
uma negra com as mãos nas carieiras — e pelo envelhecimento da
aguardente, a Nega Fulô teve, contudo. de viajar para os Estados
Unidos de roupa nova. Ou melhor,
em embalagem de vidro, uma exigência do mercado norteamericano, contou o presidente da
empresa, Roberto Ribeiro, que depois de todas as viagens e de muito
resistir resolveu lançá-la da mesma forma no mercado interno a
partir deste mês.
Lições
Responsável pela criação da
botija da Nega Fulò — um trabalho que imita artesanato dos indios tupis, incorporado ao folclore
do Estado do Rio — Roberto Ribeiro não esconde que o caminho
que escolheu para exportar náo foi
o mais fácil. Sair. como fez. de
porta em porta procurando um importador — primeiro contato para
quem quer chegar ao consumidor
norte-americano — no mercado
mais competitivo de bebidas aicoolicas foi uma tarefa árdua.
Não foi porém a única dificuldaImde até encontrar a San Martin
"Muito
porters, de Nova Iorque.
teimoso", como ele se define nâo
queria abrir mao de exportar a
aguardente nas garrafas de argilas,
pois considerava estar vendendo
dois produtos — a aguardente e
um trabalho artesanal. Os norteamericanos mostraram que seu
produto era a bebida e nao a botija, e que por isso deveria ser embalada em garrafa de vidro, mais
pratica para ser servida em bares,
torna possível a medição das
¦ pois
doses.
Apesar de não ver concorrente
para seu produto no mercadi nterno —" A Nega Fulò é a única
aguardente envelhecida em barris
de carvalho no Brasil" ¦- Ribeiro
guarda com todo sigilo os preços
das vendas para os Estados Unidos. Mas dá um conselho a quem
quer exportar: nao seguir seu caminho. Antes de qualquer coisa,
deve-se estudar bem todos o.s mer-

¦L
Para exportar Roberto Ribeiro desistiu d . s botijas de
argila e adotou garrafas, exigência norte-americana
cados — quem compra, por quanto
e o consumo. E. se possível, vender
através de tradings.

Nos supermercados
Com um capital de Cr$ 90 milhóes apenas 32 empregados, a Fazenda Soledade, uma pequena propriedade a 11 quilômetros de Nova
Friburgo. onde a aguardente comprada em Cambuci é envelhecida
por quatro anos e engarrafada deixou, na ultima semana, de ter
como clientela apenas as empresas
i240 ao todo), que utilizam a Nega
Fulo como brinde.
— O mercado de brindes e finito. pois com o tempo o produto
deixa de ser novo. original para as
empresas — explicou Ribeiro. 37
anos, seis dedicados a Fazenda Soledade, ao justificar .sua entrada,
na última semana, nos supermercados e lojas especializadas de bebidas.
Cada botija será vendida a CrS
3 mil e a garrafa a Cr$ 2 mil 100.
Por enquanto nao sabe quanto
vendera até o final do ano. mas
espera vender este més 24 mil garrafas (750 centímetros cúbicosi.
Ribeiro reconhece que a Nega

Fulò é uma aguardente cara —
outras são vendidas até por CrS
300 — mas atribui seus elevados
preços ao custo do processo de
envelhecimento e. no caso ria botija, ao seu trabalho artesanal (CrS
500 cada). Em cada garrafa de CrS
2 mil 100. CrS 700 eqüivalem ao IPI
— Imposto sobre Produtos Industrializados, CrS 240 ao ICM — Imposto sobre Circulação de Mercadorias — e CrS 40 a outros impôstos (Finsocial), PIS etc). Nos CrS 1
mil 120 restantes, estão incluídos a
garrafa (CrS 1001 e o custo da
aguardente.
A conquista do mercado externo, três meses de vendas em supermercados e lojas deverão render a
Roberto Ribeiro um faturamento
bruto de CrS 240 milhões ao final
do ano. Ou seja. 120'; a mais do
que em 1981. quando a receita foi
de CrS 90 milhões de vendas quase
exclusivas às 127 clientes. Com estes resultados, o responsável pela
Fazenda Soledade tem conseguido
manter seu negocio apenas com
recursos próprios, recorrendo a
créditos apenas para exportar para os Estados Unidos, onde ainda
vè um "grande vazio" para a Nét;a
Fulò.
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A Companhia Comércio e Navegação através do
Grupo de Alienação de Materiais e Equipamentos lará realizar Concorrência conforme abaixo
Concorrência: GAME 713008/82
Material. Lote de luvas, tampões, reduções
concèntncas e excêntricas, em aço de dimen
soes diversas; lote de calhas de poliuretano
de
para isolamento de redes, lote de retalhos
lã de vidro; 20 000 kg. de calços em ferro
lundido; 2 500 kg. de'cabos de aço; lote de
carcaças de baterias elétricas; lote de compressores de refrigeração usados; lote de
carcaças de motores elétricos; I 350 kg, de
flanae om aço
Data: 15 09 82, as 14:00 horas
Local. Deposito do GAME no Estaleiro Maua a
Rua Paulo Fruméncio, n° 28 — Ponta D'Areia
— Niterói — RJ
Ramal 271
Telefone para contato. 719-8383
Exposição e retirada do Edital Endereço aci
ma. no horário cie 08.30 as 10.30 e 13 00 às
16 00 horas, de 2' a 6' feira, ate o dia
14 09 82
(P

TOMADA DE PREÇOS N° 027/82
A Comissão Permanente de Licitação do PÓLO
REGIONAL DE MATERIAL/SP da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, dá ciência aos interessa"Tomada
de Preços n°
dos que se acha aberta a
027/82", para aquisição de balcões e guiches
modulados em aglomerado de madeira, e arquivos porta-slips em aço ou aglomerado de madeira, para entrega nas Filiais dos estados de
SP, RJ, ES, BA, Pl e PA, cuja abertura se dará as
14:30 horas do dia 29/09/82 na Praça da Se nJ
111, 8° andar, sala 810 - São Paulo.
Somente serão abertas as propostas das firmas
que'entregarem a documentação exigida até o
dia 22/09«82 e forem consideradas habilitadas
pela CEF.
O Edital e maiores esclarecimentos poderão
ser obtidos no POLO REGIONAL DE MATERIAL/SP, na Praça da Se n¦- 111. 8 andar, sala
814 — Sâo Paulo, telefones 36.9752 e 32 9757
(DDD011).
(P
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Quem poupa na Caixa esta com mais.
LBA FUNDAÇÃO LfGIÃO 3BASILCIHA Dl ASSISTÊNCIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
DO RIO DE JANEli

i I
1 ' _f_f________í__i,_

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 005 82
A SU _F.ii.TENDÊNCIA ESTADUAL DA t _\DA
ÇAO LEGIÃO BRASILEIRA Dt ASSISTÊNCIA oo Estado
do Rio do Janeiro, torna publico, para conhecimento dos
interessados que se acha abertd. a partir desta aata. na
sua siide s tuada a Rua de Santana. 16b — 10 _ dar
Centio -— RJ, a Tomada de . .ecos 00o b2
1
OBJETIVO
Visa esta ' jn.add ae Preços contratar, .om
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RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
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No documento, a empre"o desa ainda indica que
senvolvimento das operações da Financiadora Mesbla (inaugurada este ano)
permitirá realizar todas as
vendas a prazo pelo Sistema Diretissimo, o que
eqüivale a dizer que para a
empresa todas as vendas
se converterão em vendas
à vista, favorecendo grandemente os índices cie liquidez".
Ao longo deste ano. ainda segundo o documento,
dois fatos contribuirão para elevar o grau de liquidez
da empresa. "Um deles e a
operação de leaseback (a
empresa vende um imóvel
próprio, mas continua
ocupando-o através de um
alugueli que propiciou um
ingresso de caixa da ordem de Cr$ 1 bilhão, em
condições muito favoráveis, em virtude da isenção
tributária de que goza. este ano. o lucro imobiliário
e, em virtude também das
vantagens fiscais das operações de leasing (aluguel).
O outro fato "relacionase com o projeto que temos, já aprovado pela
Ford do Brasil, de mudar a
localização de nossa agencia de veículos rie Porto
Alegre para ponto mais favoravel, ja que a localizaçao atual deixou de ser
ponto para este ramo de
negócios. Evidentemente
que ao desocuparmos o
imóvel atual, realizaremos,
mais uma vez, um substanciai lucro imobiliário nao
taxado e um novo ingresso
de caixa".
Entre os fatores favoraveis a um bom desèmpenho nos próximos meses, a
Mesbla aponta outro: ' resta o fator conjuntura, que
não deve estimular muito
a concorrência, mas que
nos mantém razoavelmen
te otimistas pela excelente
razão de que já nos encontramos preparados pelas
ações realizadas no passado recente".

Clima de negóci OS no Dais
íxa exeeutrv os perplexos
"escàndaSão Paulo — "Loucura" e
lo" foram expressões muito usadas nos
debates de um grupo de cerca de 100
altos executivos, durante um dia inteiro,
em Sâo Paulo. Surpreendente, sem duvida, principalmente pelo fato de que as
expressões referiam-se quase sempre a
diferentes problemas que fazem parte,
atualmente, do ambiente em que se movem os negócios no país.
O vice-presidente do City bank. Gilbert Doss, por exemplo, caracterizou como uma "loucura" a tese favorável à
renegociação da divida externa brasileira, traçando um paralelo entre tal estratégia e o pedido de concordata de uma
empresa. Em outras palavras, segundo
ele, país que renegocia sua dívida junto
aos bancos perde a capacidade de captaçáo de novos recursos financeiros. O
mesmo que, de um modo geral, ocorre
com as empresas depois de solicitada
sua concordata.
— Quem fala disto está querendo a
ruína do pais — adverte Gilbert Doss.
alto executivo de um dos principais bancos credores do Brasil, com um volume
de empréstimos no Brasil que já deve
andar na casa dos 5 bilhões de dólares.

Confronto de opiniões
Mas nem sempre os problemas tratados referiram-se apenas a questões mais
gerais relativas à crise econômica. O
diretor financeiro da Metal Leve, Roberteses apreto Faldini, rebateu todas as "O
executisentadas no seminário sobre
vo financeiro frente às atuais alternativas de captação e aplicações", promovido pela firma de consultoria Raimar
Richens, quase sempre favoráveis ao investimenta em papéis públicos e privados. A estratégia de crescimento da empresa tem que estar baseada em recursos próprios, particularmente numa época de inflação alta. elevadas taxas rie
juros e retração do mercado de consumo.
— O estimulo à participação acionaria — frisa Faldini — e a forma mais
adequada de ampliar a capacidade financeira das empresas e seu crescimento.
Faldini se mostrou muito pouco receptivo aos argumentos de diretores de
bancos e executivos de instituições financeiras no sentido de demonstrar o
caráter atraente das aplicações em papéis (certificados de Depósitos Bancarios-CDB, letras de câmbio, ORTN, etc.)
E junto com ele caminharam os poucos
diretores financeiros de empresas industriais presentes.
Tais seminários, alias, costumam revelar de forma cada vez mais nítida o
temor das empresas produtivas (aquelas
que produzem bens) em relação á captaçao de recursos no mercado financeiro
interno e externo, com taxas elevadas de
juros e alto risco cambial. Revelam tambem com maior clareza a firme decisão
das instituições financeiras, por sua vez.
de permanecerem nos estreitos limites
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Caltabiano

das aplicações em papéis, esquivando-se
de participação mais decisiva no capital
de risco das empresas produtivas
O diretor executivo da Metal Leve
sintetiza bem o quadro atual:
Seria uma tolice dos bancos se nao
aproveitassem a conjuntura que lhes e
favorável. Nus empresas, no entanto, jamais deveríamos procurar crescer com
base em financiamento de terceiros
Ja o diretor vice-presidente financeiro do Unibanco. Carlos Alberto Frederico. admite, sem qualquer margem a duvidas que os bancos e demais instituiçoes financeiras não estáo aptos a invésíir no capital de empresas, através do
mercado acionário
Se uma instituição financeira
frisa
precisar de liquidez irecursos
disponíveis em caixai. como pode acontecer com a Metal Leve nao terá como
invest ir no capital de outras empresas
trisou o vice-presidente do Unibanco
após detalhar todo o leque de compromissos financeiros que um banco comerciai tem. No caso do Unibanco. por
exemplo, seus depósitos à vista estão
cirando na casa dos CrS _ bilhões, sencio que apenas 15 . sao considerados
como recursos disponíveis, uma vez que
,i maior parte esta sujeita a aplicações
previamente definidas 'credito agrícola,
pequenas e rnedias empresas, etc i
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Ha uma clara diferença
nhece o vice-presidente do Unibanco
!>.".;:. tomar dinheiro para novos proie
•__ e tomar para rolar a divida 'pagar os
uros correspondentes nas datas de v.i
ciniento.Quem toma dinheiro par.i
:;r.t->-.: oo esta louco ou descobri', uma
:;u!ia. Quando se traia cie novu ir.ve_i
mer.Ui o empresário tem opções t p>)rit
.te nreu-nr segurar sua expansão a!»'
t:\ie o mercado se torne mais atr.i«'!_ •¦
Mas quem ia ter.: dividas para r.>t_: '.;¦>.>
l_ v., : úque: modo ha concorda'. ;a
•¦•¦¦< ,.•- executivos fmuncoi: _s. seia ei"
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No primeiro semestre
deste ano, a Mesbla S A
registrou um faturamento
que deixou entusiasmada
a direção da empresa —
Cr$ 55 bilhões. O segundo
semestre promete ser ainda mais generoso, pois a
previsão de faturamento é
de pelo menos o dobro desse valor, devendo atingir
uma quantia global no ano
todo em torno de Cr$ 150
bilhões.
Esse resultado tem uma
explicação revelada pela
própria Mesbla num documento em que analisa o
balancete do primeiro semestre. "A maturação das
novas lojas abre perspectivas muito boas de crescimento das vendas, sem necessidade de novos investimentos nem despesas de
instalação", diz a empresa.
Essa informação significa que a empresa praticamente concluiu seu plano
de expansão de magazines. Desde 1980, ela inaugurou 12 novas lojas de
magazine (a empresa possui um total de 33 lojas), o
que representou um acrescimo de 102 mil metros
quadrados de área de venda — um aumento de 100%
em relação à ãrea de venda
existente naquela época.
No ano que vem ela inaugurará apenas mais duas
lojas, em Recife e Curitiba.
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Mesbla dobra
receita no
2o semestre
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Wilson Thimóteo

como um "escândalo" a alta concentraçao de investimentos era algumas poucas empresas públicas, no mercado futuro de açóes.
Trata-se de uma seria distorção _¦
assinala. — Chega a ser constrangedor
que apenas três empresas públicas I Petrobrás, Banco do Brasil e Vale do Rio
Doce) representem mais de 90 .<- do valor
das operações a futuro na Bolsa de Valores do Rio e mais de 80 _ do valor das
operações a futuro da Bolsa de Valores
de São Paulo.
Roberto Faldini da Metal Leve também náo poupa críticas.
Especulação como a que existe
hoje no mercado futuro de ações é um
absurdo, um verdadeiro escândalo —
afirma irritado o executivo, que vè .o
mercado acionário a principal saida para a capitalização da empresa privada
nacional.
Como recorrer ao mercado financeiro para captar recursos para expan-'
sáo a esta altura? — indaga Faldini.
Qualquer que seja a fórmula de
captação, tanto interno como externa, o
custo do dinheiro e alto. Torna-se, portanto, muito difícil crescer com tais taxas de mercado, já que o consumo de
bens náo tem. ao contrario dos papéis
públicos e privados, taxa de crescimento
prefixado — comenta com ironia o executivo.

Onde aplicar
Independentemente do debate, que
chegou a ser acirrado em vários momentos, o economista chefe do Banco de
Investimento Garantia, André Lara Rezende, deixou claro que opções não faltam, atualmente, para o empresário que,
com folga de caixa temporária, desejar
remunerar bem seus recursos.
Paulo

José Carlos

Fotos

Brasil
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Segundo ele, a política governamental destinada a conter o déficit público,
através da expansão da dívida pública.
via lançamento de títulos (ORTNs e
LTNs), tem contribuído para alimentar a
escalada dos juros internos. Já o controle quantitativo do credito, por sua vez,
reforça a estratégia mais geral rio Governo que tem como objetivo principal
manter as taxas de juros internas mais
elevadas que as externas, estimulando a
captação de dinheiro fora do pais.
A grosso modo. segundo ele, o problema das taxas de juros internas se associa, portanto, ao da incerteza cambial.
Mas existem outros fatores de incerteza
que todo investidor deve levar em conta
como revelam as constantes mudanças
das regras institucionais do jogo do mercado financeiro.
As aplicações, por esta mesma razão,
devem procurar, como explica o economista, obedecer a tais condições gerais
do mercado. Um primeiro ponto que
salta a vista e a questão da correção
monetária. "Os instrumentos com correçao monetária embutida na sua remuneração se tornaram mais atraentes, nas
ultimas semanas", assinala Lara Rezende

; .

Roberto

Faldini

As ORTNs aparecem como as mais
atraentes atualmente, principalmente
as que contam com o mecanismo da
correção cambia!
De acordo com sua explicação, as
ORTNs representam o instrumento com
maior grau de garantia contra as desvaiuii.íaçi.K.s cio cruzeiro cie qualquer tipo.
Lara Re/ende explicou que mesmo as
•a:. ncia imediata de reempi'_
i _i ancar mao cie mvesticursos
itihzando um dos
me:;'o m Oh .
-'> ntes no merca•,i. rio:.-. :.,
,i instituição financeira
_Kiq .uri* ;.,:. :, •. • ci»' ORTN e da opção
cii- cor- ,. :¦¦ ¦> empr .-a interessada, cot anciu os custos cie carregar Ds títulos
,i»e i per.ot;., ri,. <>:.'.aü e 2i quando a
. jun i ¦ ' .pri-- ¦ ¦ •:.:•_ os títulos mas
•-'Mc ao longo do
o _>:,] -•
:r.s _ uicao
caras as
feitas
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Io caderno

Criatividade e participação reduzem condomínio
JL

Há não muito tempo, o preço do condomínio mal
entrava nos orçamentos familiares, mas agora ele pode
atingir até 30% do preço do aluguel ou da prestação da
casa própria. Para começar a reduzir este custo, o
primeiro passo é tirar a administração de uma empresa
(se for o caso) e fazê-la particularmente. Mas isso é só o
começo.
Maurício Szapiro é síndico do edificio Merlin, na Rua
Gustavo Sampaio, 710, desde fevereiro. Engenheiro, 36
anos, casado, pai de dois filhos e com uma renda familiar
em torno dos Cr$ 500 mil, ele mora de aluguel no prédio
desde seu habite-se, em 76, e somente agora conseguiu
comprar seu apartamento no próprio edifício.

JL

-2

Viegas

Silvio

¦:>j<i:«":V
¦....>.;
¦•¦'...-.

__¦________-___¦____________¦_________¦ um

,-'#K'

Dicas

'

•:- jr-^v__!%__fir^3<KrS<--

'--:-:'b-^^99HBR^^fl^H^BHÍ^Kr--^^^B - ¦" —t—_~—~—-^&S^^Bny '
•¦¦

¦ v.aaft:--^Sãa^"-

¦

f ^

,

—^ -¦' ¦ '¦'fv^jg~y-'

Billfi_j^?y;::;;^fe^^__lB^J_HE^.-

-*lí_fiBMfvr>- '

.

V.-. ga>^jggpg- .y:Z$&X%ii&>

,iT<Ha_HrS

**SS? ísS

s

^

;^|^j^^g^^v^N". ""'

~mm

í\

-

"t

.v

^"?*»

-

J&jiíV--.

>

A época esta boa para comprar abóbora, beterraba, batata inglesa e banana d'água que, por estarem na safra,
apresentam preços estáveis, segundo as
dicas do Telefone da Feira.
Mas é bom seguir um conselho: não
compre em feiras livres aos domingos
ou segundas-feiras, pois, certamente,
encontrará sobras do sábado. Afinal, os
feirantes fazem suas compras no atacado da Ceasa, que fecha sexta-feira à
noite. Até porque a produção começa a
vir do interior a partir de segunda-feira.
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Ser síndico

Eu aceitei ser síndico — explica sua decisão —
porque é uma forma de participação na sociedade civil,
com um trabalho coletivo. Apesar de aparentar ser um
cargo destinado a desocupados, trabalho 10 horas por
dia, sou conselheiro do Clube de Engenharia e diretor do
Sindicato, e ainda arranjo tempo para cuidar do condominio.
O síndico do Merlin tem alguns princípios que sugere
a seus colegas de outros condomínios, o primeiro a
democracia:
Nenhuma decisão deve ser tomada sem aprovação da assembléia, uma prática que. entre outras coisas,
gera maior participação dos moradores.
E também lembra a conveniência da formação de
uma entidade de classe:
Uma entidade patronal, para discutir os problemas comuns, trocar experiências e se defender pela
união, finalidade de qualquer sindicato.

Quem ainda náo utilizou o chequinho
de Cr$ 3 mil oferecido pela Cantão 4
para abertura de crediário deve fazê-lo
logo. Só tem validade até sexta-feira.
Como terça-feira e feriado, são apenas
quatro dias para aproveitar o brinde.
Só faltam quatro meses para o Natal e
e bom começar a pensar nos presentes.
Para os profissionais liberais ou mesmo
pequenas empresas que querem fazer
brindes, a Gillete oferece a mala direta
como nova opçào comercial. Canetas,
isqueiros, desodorantes e lâminas de
barbear podem ser comprados com doscontos de ate 10%, dependendo do prazo e da forma de pagamento.
Os brindes — se canetas ou isqueiros
— poderão ser gravados com o nome da
empresa que faz a oferta e, para isso, a
Gillete tem um encarte especial de pedidos. A promoção acaba dia 5 de outubro.

Os custos
Com 28 andares, mais quatro de garagem, e 140
apartamentos entre dois e três quartos, o condomínio do
mensal em torno dos Cr$ 4
Merlin tem uma arrecadação
"cerca de 50r'c são
milhões. Deste total,
gastos com
energia e contrato de manutenção dos elevadores, que
são seis", mais 5% de fundo de reserva e o restante com
pessoal — o edificio tem 20 empregados, sendo dois para
administração e o resto para portaria -- e serviços
contratados — consertos de elevador fora do contrato,
das bombas dágua, obras e manutenção em geral.
O grande problema das administradoras é que é
impossível ter um controle dos gastos — conta Maurício
— com o condomínio perdendo qualquer mobilidade.
Além disso, elas fazem propostas de orçamento anuais,
com projeções altíssimas, que dividem pelas 12 cotas do
condomínio, incluindo gastos que só vão ter muito
adiante, como o 13° salário dos empregados, por exempio. Quer dizer: não adianta reduzir um custo no meio do
caminho, e enquanto a despesa não vem, a administradora gira com nosso dinheiro.
Sistema semelhante — o condomínio investe a arreé utilizada — foi adotado no
cadação enquanto não "quando
constatamos que era
edifício há dois anos,
impossível ficar com administradoras". O Merlin chegou
a trabalhar com duas, a Rio Fiat e depois a Nacional,
"mas a experiência foi
péssima". Com isso, o custo do
condomínio, que chegou a 1,32 salários-mínimos, foi
reduzido para 1,18 salários-mínimos.
A proposta de orçamento para este ano determinou um aumento de 30% no condomínio, contra uma
inflação estabilizada em 100%. Era Cr$ 14 mil para dois
quartos e Cr$ 19 mil para três, e passou para Cr$ 19 mil
para dois quartos e Cr$ 26 mil para três. Aumento tào
pequeno seria impossível com uma administradora.

Obra por empreitada
O Merlin evita contratação de empresas não só para
administração, mas para outros serviços, especialmente
obras — o prédio, apesar de apenas sete anos, necessita
de uma reforma na fachada que será feita por empreitada. Com exceção da manutenção dos elevadores, sempre
feita pelo fabricante, e da limpeza, contratada por Cr$
250 mil por mês, os demais serviços são feitos sempre
dessa forma.
Estes contratos de manutenção são outro problema. As empresas sempre acabam forçando problemas
fora do contrato, corno troca de peças, e as despesas
quase dobram. Para os seis elevadores, pagamos Crá 100
mil por mès de manutenção e gastamos outros CrS 90 mil
em média por més para troca de peças. Isso não pode ser
normal.
Para evitar este tipo de exploração, Maurício sugere
a criação de grupos de assessoria de condomínio —
sugestão a engenheiros desempregados — que entendam
de eletricidade e mecânica, para acompanhar os trabalhos da manutenção:
Garanto que todo condomínio vai sair ganhando,
porque e impossível controlar os serviços que as empresas alegam ter feito.

Os elevadores
No caso dos elevadores, o condomínio sugeriu e a
assembjéia aprovou o funcionamento em andares intercalados — melhor serviço e menor consumo de energia —
e, após as 22h, apenas dois elevadores funcionam. Das
duas portarias, apenas uma funciona após as 22h:
Este tipo de coisa não parece nada, mas acaba
permitindo uma economia de 25^ com energia e mais
um porteiro noturno.
Maurício lamenta a péssima qualidade da construção do prédio — o condomínio gasta cerca de CrS 150 mil
por mès com pequenos reparos — e revela quo vai ut ilizar
seu microcomputador no acompanhamento dos serviços
de manutenção.
Se aprovar vamos sugerir à assembléia a compra
de um para o condomínio.
Uma última sugestão aos síndicos:
Nào nos devemos preocupar apenas com o nosso
prédio, e sim com toda a região onde ele esta. Por isso,
acho que todos nós deveríamos ter maior contato com as
associações de bairro.
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Decálogo ajuda na compra de imóvel
São Paulo — Compradores de
imóveis, a partir de agora, poderão
evitar problemas como os surgidos
esta semana quando desabou o edifício Saint Marie, construído e vendido
"o melhor de
pela E. P. Vieira como
-Grupo
Procono
em
Niterói:
Icaraí",
de Pesquisa de Proteção ao Consumidor, com o Secovi—Sindicato das
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de
São Paulo, lançaram semana passada o Decálogo do Comprador, que
orienta as pessoas para que não sejam enganadas.
A iniciativa surgiu devido ao
grande número de reclamações diárias quanto à compra de imóveis —
casas e apartamentos, novos ou usados. Segundo a chefe do departamento de imóveis do Procon, Tereza Neu-

man Silveira, o maior número, aproximadamente 60, diz respeito aos
imóveis, ultrapassando até o item
alimentação.
Dessas 60 reclamações diárias,
40% são relativas ao problema da
proposta de compra, como: utilização do preço da UPC do trimestre
anterior, ao invés do atual, o que faz
com que psicologicamente o comprador pense que o imóvel é mais barato; prazo de entrega; metragem; ou
formula de pagamentos, não em cmzeiros, mas em ORTNs.
De acordo com o presidente do
Secovi, Romeu Chap Chap, o documento possibilita um conhecimento mais amplo na hora de comprar o
imóvel, pois geralmente "o contrato e
perfeito, mas existe falta de comuni-

cação entre as partes para alertar e
esclarecer todos os itens".

Náo custa nada verificar, hoje, se ha
alguma conta de luz, gás, telefone ou
condomínio vencendo amanha ou dia 7
de Setembro. No primeiro caso, o dia
morto de amanhã não é motivo para se
esquecer de uma ida ao banco para
quitar as contas pendentes. Inclusive as
que venceriam terça-feira, pois agora se
considera a data de pagamento como a
véspera do feriado. Quem se esquecer
vai acabar pagando multa de 10%.

O Decálogo do Comprador, que
será distribuído na Procon, e que em
breve será transformado em cartilha
a ser distribuída a todo o Brasil,
inclui entre suas recomendações: informar-se sobre outras construções
da incorporadora; evitar assinar contrato de compromisso de venda e
compra no stand de vendas; analisar
a forma de pagamento; identificar o
corretor; a responsabilidade pela obtenção do financiamento deve constar do contrato; não aceitar participação fantasiosa de outras pessoas
para compor sua renda familiar; e,
ainda, valor da UPC e reajuste de
prestações pelo índice do variação da
ORTN devem ser verificados.

Semana não foi
boa para dólar

A semana que passou náo foi boa
para quem investiu no dólar no mercado paralelo. Estáo sendo feitos poucos
negócios, e depois da queda dos CrS 305,
recorde de há 15 dias, o dólar não se
recuperou.
Nos últimos sete dias, a valorização
do dólar foi de 0,7%. E quem comprou
para investir neste curto espaço de tempo perdeu 2,7%. Há uma semana o dólar
era cotado a CrS 285 para compra, e a
CrS 295 para venda. Na última sextafeira suas cotações eram de CrS 287 e
CrS CrS 297.
As transações ainda sào feitas mais
com travellers's checks, porque existem poucas moedas no mercado. Quem
compra os 2 mil dólares a que tem
direito para viagem, vende parte do que
recebe em travcller's choks pois recebom somonte 10% em moeda.

Crefisul lança novo fundo que dá
rendimento diário para aplicação

São Paulo — Já há uma forma do
brasileiro ter uma espécie de conta
corrente remunerada. Em outubro do
ano passado, o Banco Crefisul — banco de investimento com 40% das ações
pertencentes ao Citibank — lançou
um novo produto — o CSC-7 — no
mercado financeiro. O CSC-7 é um
fundo composto em 60% por aplicaçóes em debêntures e o resto em papois de renda fixa. que lhe dá um
rendimento diário do dinheiro aplicado.
Inicialmente, o investidor tem de
depositar Cr$ 50 mil ao contrario da
caderneta de poupança, os depósitos e
saques podem ser leitos em qualquer
dia do mès, sem prejuízo dos rendimentos. Sobre o valor depositado, incidem correção monetária e juros capitalizados na base de 13% a 14% ao ano.
O CSC-7 basicamente ê um fundo
para aplicar o dinheiro que se gira
durante o mès. Basta ser disciplinado.
Ao receber o salário, o aplicador organizado deve separar o valor para o
pagamento de contas imediatas e depositar o saldo no CSC-7. No rosto do
mès, faria saques semanais de acordo
com sua necessidade do caixa. Os saquês podem ser feitos por telefone. Ao
investir no CSC-7, o aplicador recebe
um número código. Quando quiser
transferir o dinheiro do CSC-7 da sua
conta no Crefisul para a conta corrente em qualquer banco, basta telefonar,
dar o código e solicitar a transferência
que se efetuara no dia seguinte. Assim.

ao invés de ter o seu salário parado
durante o mès no banco, ele estará
sendo remunerado com vantagem de o
aplicador dispor dele quando quiser.
Essas explicações foram dadas pelo
diretor do Crefisul, Evaristo Teixeira
do Amaral. Funcionários do banco —
disse ele — ao adotarem a sistemática
do saques semanais, puderam obter
um rendimento correspondente ao 14"
salário.
No primeiro trimestre desse ano. o
CSC-7 rendeu 17,95';, contra 17,46';;
da caderneta de poupança. No segundo trimestre, seu rendimento foi de
18,10% contra 19,15% para as cadernetas. A remuneração dos dois investimontos praticamente se equipara. A
vantagem do CSC-7 é poder movimentar a conta sem prejudicar os rendimontos. como acontece na poupança.

nos bancos de investimento e 5% nos
bancos comerciais — nao foram estendidos às operações dos fundos, o que
poderá ser aproveitado pelos bancos
que já exerceram seus limites para
continuarem operando com o mesmo
volume de titulos.

Restrição do CMN é estímulo

Mas se as mudanças na legislação
das aplicações em debêntures beneficia os fundos, uma outra medida do
Governo poderá afetar bastante seu
funcionamento: a criação da nova cadernota de poupança a prazo fixo, em
estudos no BNH. Apesar de terem prazo determinado para os saques (minimo de seis meses, de acordo com os
estudos), essas cadernetas serão fortes
concorrentes dos fundos do investimento em debêntures. pois poderão
render correção monetária mais o
equivalente a juros do 10'; ao ano.
quase a mesma rentabilidade media
oferecida pelos fundos.

As mudanças determinadas pelo
Conselho Monetário Nacional —- CMN
na legislação das aplicações dos bancos em debêntures poderá gerar a
maior proliferação dos fundos de investimento nesses papéis, constituídos apenas por poucos bancos, dentre
os quais o Crefisul e o Bamerindus sao
os mais atuantes.
O gerente financeiro da Generali do
Brasil, Roberto Terziani, lembra que
os limites de aplicações impostos —
15% dos empréstimos sujeitos a teto

Se esses bancos tiverem que vender
os papéis, ele também acha que será
vantajoso para os fundos, pois a maior
oferta poderá elevar as taxas de rentabilidade das debêntures, ampliando os
ganhos dos investidores. Os fundos de
investimento em debêntures recebem
aplicações de pessoas físicas, sem incidencia do imposto do renda, que podem sacar ou depositar a qualquer
momento. Alguns bancos, porem, oxigem um valor inicial (CrS 300 mil no
Bamerindus! e um prazo mínimo, quo
varia entre 15 o 30 dias.

Ouro rende mais
do que caderneta

Quem investiu em ouro a vista na
última semana fez um dos melhores
investimentos da semana. O metal valorizou entre 13,99% (Goldmine — (RJ) o
20.20'; Degussa —(SP). Quem comprou
ha uma semana c revendeu sexta-feira
ganhou entre 7,51' i e 12,99% Isto é,
ganhou mais do ciue a caderneta no
mos.
Há uma semana as cotações eram:
CrS 3 mil 710 o grania para compra e CrS
3 mil 860 para venda o ouro refinado
pela Goldmine; e CrS 3 mil 648 e CrS 3
mil 800 o refinado pela Degussa. Sextafeira as cotações eram: Cr$ 4 mil 150 e
CrS 4 mil 400 o Goldmine. o CrS 4 mil
121.90 o CrS 4 mil 385 o Degussa.
Estes aumentos sào reflexo do morcado externo, onde o ouro esta muito
procurado porque os investidores acroditam que os bancos terão dificuldades,
pois o México podiu reescalonamento
da divida. Ha ainda a desconfiança de
que outros países da América Latina
tenham dificuldades de saldar suas dividas. O que resultará em novos reescalonamentos.
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Fiat já tem
novo preço
de carros
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Belo Horizonte — A Fiat
Automóveis divulgou ontem sua nova tabela dc
preços, no nono reajuste
deste ano. com o 147-C a
gasolina passando a custar
na regiáo Centro-Sul CrS 1
milhão 385 mil 190. aumwito de 7,5% cm relação ao
preço anterior. Em 12 moses. enquanto a inflação se
situou abaixo de 100%, o
Alfa Romeo a gasolina subiu 151%, passando para
CrS 5 milhões 143 mil.
O Fiat mais barato — o
furgão a álcool — passou a
custar CrS 1 milhão 136 mil
590. O táxi a álcool do
menor preço e o 147-C A
CrS 793 mil 370. A empresa
oferece também outros
carros da linha para os mo
torístas de taxi. pelos se
çuintos preços: 147-CL CrS
850 rm! 430. 147-Top CrS I
milhão 42 mil Am Par. r:i
rna-C CrS 851 mi! 850
Panorama-CL Crs 1*56 :;,:.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA NP 001/82

AVISO

Faisêo imperial desce do trono
no Quintas & Quintais.

V i nli -. mhfcci a maior coleção dc aves raras, já reunida
n.i 1 ' I aposição de Pássaros Ornamentai1, que
1 i.Hiim í:_ A. Quintais ,_s[_ promovendo.
' ¦ ho,e. ate" o dia 10^. das lOh ás lOh.
•i p..:
ponha um tênis e traga as crianças.
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OBJETO: Imóvel situado à Rua Senador Dantas, nP 61 (Esquina com a Rua Evaristo da Veiga) cidade do Rio de Janeiro (RJ)
constando de um terreno com 1,390,07m2 e de um prédio de 6
uma área construída
andares, além de cobertura,
totalizando
de 4.296,00 m2.
DATA DA ABERTURA: Dia 05 (cinco) de outubro de 1982.
HORA: 1 5:00 (quinze) horas
LOCAL: Auditório localizado no Térreo do Edifício Toufic,
Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, nO 256, Brasilia (DF).
HORÁRIO DE VISITA: De segunda a sexta-de 9:00 às 17
horas.
EDITAL: Encontra-se à disposição dos interessados nos endereços abaixo:
BRAS! LIA - Edifício Toufic, Setor Comercial Sul, 59 andar Departamento de Administração.
RIO DE JANEIRO - Escritório Regional da bBN, Av. Presidente Wilson, nó 164 - 89 andar
SAO PAULO - Escritório Regional da EBN, Rua Sete de Abril, n9
230 - Conj. 85 - 89 andar.
Brasília (DF), io de setembro de 1982
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Informe Econômico

Pressões irresistíveis
O desdobramento da crise financeira internacional. que já paralisou os financiamentos
destinados ao Brasil nas duas últimas semanas
— como admite o próprio Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas — poderá determinar uma
revisão na estratégia ae combate recente da
inflação, caso as dificuldades persistam.
A Eletrobrás é uma das empresas brasileiras que está encontrando enormes obstáculos
de
para fechar um empréstimo de 200 milhões
dólares junto a um consórcio de bancos internacionais.
Com a crise que vem abalando nos últimos
dois meses o mercado financeiro doméstico dos
Estados Unidos, muitos bancos de médio e
pequeno portes, que acabavam absorvendo
papéis brasileiros inicialmente bancados pelos
grandes bancos internacionais, sc retraíram.
Agora, com o terremoto que se irradiou
do México e ameaça agravar a débil economia
da Argentina e de outros países em dificuldades para sustentação de seus balanços dc
pagamentos, os grandes bancos, líderes de
operações de captação de recursos no eurodólar e nos EUA, também foram afetados.
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Empresas voltam a usar a venda porta a porta
Sônia Carvalho
São Paulo — O velho mascate está de
volta, revestido agora do espirito empresarial. No lugar do solitário vendedor
ambulante que batia de porta em porta,
são as empresas que saem às ruas à busca
de consumidores potenciais. Ressurge,
assim, com nova força, um dos mais antigos sistemas de comercialização.
Empresas grandes como a Calvat viram no porta-a-porta, sem abandonar os
demais canais de distribuição, uma forma
de ampliar as vendas e divulgar a imagem diretamente ao consumidor. A
Sharp, outro exemplo, desde que surgiu,
hã 20 anos. tem um sistema de vendas
diretas, procurando o comprador em potencial no local de trabalho. Aliás, o presidente do Grupo, Mathias Machline iniciou sua carreira empresarial com a venda de maquinas de contabilidade nas
portas.

¦

A pressão dos acionistas aumentou sobre
os executivos dos grandes bancos. Os critérios
de risco estão sendo revistos. O puro aval dos
tesouros nacionais — mesmo no caso do Tesouro brasileiro que sempre honrou o cumprimento dos compromissos de sua dívida — já
não basta.
Como sentiu a Vale do Rio Doce ao
levantar recentemente crédito de 600 milhões
de dólares junto à Comunidade Econômica
Européia, para o desenvolvimento de Carajás
(foi preciso o levantamento de fiança bancária
pelo Bank of America, em julho).
A rentabilidade das empresas estatais e
sua capacidade de gerar receitas hoje está
sendo fator decisivo para o levantamento de
novos empréstimos. Neste sentido, pode-se
esperar que a protelação dos reajustes das
tarifas dc energia da Eletrobrás c suas subsidiarias terá fôlego curto.

Nessa empresa, o objetivo é promocional, explica o diretor comercial Nemer
Saliba:
A venda direta tem o efeito de potencializar o mercado, agilizando os pontos de venda.
Ao promover o produto, acaba também estimulando o tráfego nas lojas e
fixando a marca na mente do consumidor. Na Sharp, a venda direta de seus
produtos — televisores, som, calculadoras. videocassete — náo é residual. Embora não divulgue os percentuais da venda
direta sobre o volume geral, Saliba garante que está na casa dos dois dígitos.
E não 10%.
Se de um lado o porta-a-porta serve
para as empresas como uma forma adicional — em alguns casos é a única ou a
principal — de escoar a produção, para a
dona-de-casa que se habilita como revendedora aparece como uma fonte adicional de dinheiro para completar o orçamento doméstico. Ao invés de sair tocando campainhas, ela tende a promover
reuniões de venda em casa, sistema que
consagrou, inicialmente, produtos de utilidades domésticas como os recipientes
plásticos para o armazenamento de alimentos nas geladeiras, vendidos pela
Tupperware.
Hoje o sistema conquista novas parcelas de mercado. Em Sao Paulo, a partir do

¦

¦

Nos dois casos, pode-se esperar insónia dc
quem for ler à noite.
Dc ponta cabeça
De um ex-homem público, atualmente um
bem sucedido empresário, ao comentar a situamercado dc compra c venda de empreçâo do"nesse
mercado dc compra e venda de
sas:
empresas hoje no Brasil só existe vendedores e
intermediários".

A questão é mais ampla
Do Secretário de Industria. Comercio c
Turismo do Rio de Janeiro, Ronaldo Mesquila, sobre a reforma tributária:
— Não basta uma reforma tributária para
que se repasse mais recursos aos Estados e
municípios. É preciso definir o nível de decisoes e atribuições num Governo federativo.
Evitar superposição de autoridades e gastos
dentro de um mesmo processo administrativo.

Internacionais
Henry Ford II fez 65 anos ontem, mas não
cumpriu a promessa de sc afastar da diretoria
ou da comissão dc finanças, que ainda preside.
A família controla 40% da 1-ord. com vendas
mundiais de 38 bilhões dc dólares cm 1981.
A Itália se tornou o terceiro país depois da
França c da Grã-Bretanha a desafiar o embargo do Presidente Reagan ao uso de tecnologia
norte-americana pelos soviéticos. Foram cmbarcadas em Livorno duas turbinas Nuovo
Pignonc para o gasoduto entre a URSS c a
nortesob licença
fabricadas
Europa,
americana.
Grupos empresariais mexicanos planejam
um lock out (paralisação) quarta-feira, cm
protesto contra a estatização dos bancos.
A Força Aérea argentina sc opôs à renegociação da dívida enquanto a Grã-Bretanha
insistir cm que o país levante o bloqueio dos
bens britânicos no pais.
No Chile, o economista Carlos Cacercs foi
nomeado para a presidência do Banco Central.

O Econômico
Ipanema é o banco
da moda.
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Eduardo Pastorello
dia 20, estará funcionando uma empresa
de entrega a domicilio de produtos alimenticios gelados e resfriados. A Polar
Jet — Distribuidora de Alimentos já tem,
antes mesmo de começar, uma lista iniciai de 2 mil clientes a quem vendera
produtos encontrados em supermercados
de empresas como a Sadia, Kibon. Yopa,
Findus, Chambourcy, Frutesp e Paulista,
entre outras.
— Sou um mascate sofisticado — confessa Eduardo Pastorello que. ao lado de
dois sócios e com 500 mil dólares, montou
a Polar Jet.
Há 14 anos no ramo de supergelados,
sempre identificou na distribuição o elo
mais fraco para o sucesso de vendas desses produtos. É comum, por exemplo, as
donas-de-casa queixarem-se dos pontos
de vendas, por terem desligado as gela-

ICM, IMPO TO DE TRANSMISSÃO
ESTADUAIS
E
E muito bom você saber que a Lei n." 564/82 de 1° de setembro,
prorrogou até o dia 30 de setembro a anistia fiscal prevista na Lei 555 82,
que estabeleceu normas para pagamento de impostos e taxas estaduais,
sem juros de mora ou multas e com redução de correção monetária.
Os dois primeiros artiqosda Lei saoos seguintes:
Art. 1." - Os créditos tributários de que e titular o Estado do Riode
Janeiro, ajuizados ou não, constituídos ou confessados
espontaneamente pelo sujeito passivo, cujos vencimentos tenham
ocorrido ate 31 de julho de 1982 poderão ser pagos nas seguintes
condições alternativas:
- com dispensa integral de |uros e multas de qualquer espécie,
bem como de 50% (cinqüenta por cento) da correção monetária, desde
que o pagamento do principal com o saldo da atualização se|a feito alé
o dia 30 de setembro de 1982.
II - com dispensa integral de juros e multas de qualquer espécie, bem
como de 25% (vinte e cinco por cento) da correção monetária, desde que
o pagamento do principal com saldo da atualização se realize:
a)1 3 (um terço) ate o dia 30 de setembro de 1982:
b) o saldo restante, em até 4 (quatro) parcelas mensais de igual valor,
sem juros ou novas correções, vencendo-se cada uma no último dia útil
dos meses subseqüentes ao referido na alínea anterior;
III - com dispensa integral de juros e multas de qualquer espécie,
desde que o pagamento do principal corrigido monetariamente se realize:
a) 1 4 (um quarto) até o dia 30 de setembro de 1982:
b) o saldo restante, em ate 10 (dez) parcelas mensais sujeitas a correção
monetária, sem juros, vencendo-se cada uma no ultimo dia útil dos dez
meses subseqüentes ao referido na alínea anterior.
Parágrafo único - Quando o crédito estiver em cobrança judicial, os
benefícios previstos neste artigo poderão ser usufruídos:
a) com dispensa integral da taxa judiciária;
b) com o pagamento das custas e emolumentos calculados, se for o caso.
somente sobre o valor do credito tributário nao dispensado
Art. 2.' - Ficam cancelados os créditos tributários constituídos em
decorrência de infrações das quais não tenha resultado falia de
pagamento de tributo, concernentes a:
a) obrigações tributarias acessórias;
'
b) débitos autônomos referidos no art. 174 do Decreto-Lei n 5 de
15 3 75.
Para outras informações, inclusive sobre o valor do crédito
tributário a pagar e a integra da Lei n." 555 82, procure a
repartição tazendária.
^.-.IJJ_J...i^___^^Tg-T^-_-_-_-5ZI___-_B?^^^^í^

ATENCA0-F1NANCIAMENTG
De acordo com o artigo 2.° da Lei n.° 564 82 de 1." de setembro, o
BANERJ esta autorizado a conceder financiamento a
contribuintes para o pagamento de débitos relativos ao ICM.
Procure logo as agências do BANERJ de seu bairro ou de seu
Município para conhecer a forma de financiamento de seu
debito.
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GOVERNO CHAGAS FREITAS

&~>jt'. Secretaria de Fazenda
(CONOMJCO

Sào Paulo — Wilson

deiras. comprometendo a qualidade dos
produtos.
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Inicialmente com dois caminhões frigorificos — o plano é expandir a frota
para oito até o final do ano — a Polar Jet
pretende vender, no porta-a-porta, iogurte, manteiga, margarina, queijos, linguiças. salsichas, salames, presunto, sobremesas, sorvetes, carnes, frutos do mar,
sucos e até pratos prontos congelados.
Os preços irão se equiparar aos dos
supermercados. Uma comparação entre a
primeira lista de preços emitida pela empresa (datada de sexta-feira) e os preços
do supermercado CGV, no bairro de Moema, também no mesmo dia, mostra que
existe até uma ligeira vantagem para o
consumidor. Na lista da Polar Jet, o Petit
Pauli morango — um produto da Paulista
— custa CrS 54, enquanto no supermercado é vendido por CrS 68.
A clientela da Polar Jet começou a se
formar junto a professoras de cursos de
congelamento de alimento. Foram escolhidas 65. que atuaram como promotoras
de vendas. Junto às amigas, verificaram
quais tinham interesse em comprar a
domicilio os produtos listados. No quêstionãrio inicial, a Polar Jet tentou identificar qual o periodo e o dia mais adequado para a entrega. Depois da primeira
compra, o contato entre a empresa e a
compradora é direto. Basta telefonar e
fazer o pedido que imediatamente ele dá
entrada no computador.
Uma das primeiras inscritas no esquema foi a professora Maria Lídia de Caprio
Bei. 36 anos, dois filhos e renda mensal de
Cr$ 200 mil. Normalmente avessa ao porta a porta — entre outros fatores, por ter
medo de abrir a porta a qualquer pessoa e
por não dispor de tempo para os vendedores —acha que, a nivel empresarial, ficam
eliminados os inconvenientes dessa forma de comercialização.
— Sei a que horas o caminhão vem.
Depois, tenho garantia da qualidade do
produto: o que estou comprando gelado
sempre foi gelado. E, se eles tentarem
vender muito caro, náo compro — declarou.
Os planos da empresa — que tem
assessoria da maior empresa de porta a
porta da Alemanha, Eismann, uma possivel sócia do Polar Jet, dependendo da
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Bibliografia atual
Nos dias bicudos por que passa a economia internacional, dois livros deveriam estar na
mesa de cabeceira dos empresários, banqueiros. pessoas responsáveis pela economia do
país. ou pelos que acompanham a dramaticidade tia crise financeira internacional:
O recente bcst-scllcr — A crise dc 79, de
Paul Erdman.
E o clássico — A Crise dc 2l>, de John
Kenneth Galbraith.

São Paulo — José Corlos Brasil

Fixando a marca

A menos que os responsáveis pela política
econômica encontrem meios de evitar que o
balanço dc pagamentos não fique às escuras.
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Maria Lídia de Caprio Bei
evolução dos negócios — sào de ampliar a
frota para 20 caminhões frigorificados
com temperatura de menos 20 graus centigrados até o final do próximo ano. Em
1984, dentro da meta de expansão para
outros Estados, prevêem uma aplicação
de 15 milhões de dólares.
— Queremos abrir caminho para outros investimentos —• diz Pastorello, o
cita como exemplo a primeira diversilicação.
Próximo a Brasília, um dos sócios,
Luis Fernando Nóbrega Carneiro, esta
montando uma estrutura industrial para
a produção de vegetais in natura congelados. Na primeira fase, prevista para
1984, seráo produzidas 20 mil toneladas
de ervilhas, milho, vagem, cenoura, beterraba, batata, brocolis, couve-flor, pimentão e quiabo.
São Paulo — José Carlos

Brasil
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1 Polar Jet tem assessoria da Eismann, empresa da Alemanha

Sistema do mascate se modifica
São Paulo — O sistema de comercialização porta-a-porta está mudando de feiçao mesmo no caso dos vendedores autonomos. A consumidora dificilmente abrira a porta de sua casa ao simples toque
da campainha. Por causa da sindrome de
insegurança, cada vez mais comum nos
grandes centros, o universo do vendedor
começa por seus amigos ou na comunidade em que é conhecido.
Esse procedimento, acredita João
Bosco Maggioli, gerente-geral da Avon
Cosméticos Ltda. e presidente da Associação Brasileira das Empresas Vendedoras de Mercadorias a Revendedores a
Domicilio — entidade que reúne 12 empresas de vendas diretas e e mais conhecida pelo nome Domus — tem servido
para diminuir o preconceito e o temor das
consumidoras em relação ao vendedor
ambulante. "O mascate do passado era
um desconhecido. Hoje. pelo próprio crêscimento das cidades, ele procura atuar na
arca em que vive. estabelecendo assim
um clima de confiança", salientou.
Pioneira
Pioneira desse sistema no Brasil instalou-se no pais em 1959 - a Avon
atribui a venda direta um dos motivos do
seu sucesso no mercado de cosméticos.
Ano passado, enquanto o setor assistiu
ao fechamento das marcas Yardley eRevlon, a empresa ostentou um crescimento real nas vendas próximo a 8r<.
Suas clientes sao as donas-de-casa. que
revendem seus produtos a domicílio. As
compras sao feitas a vista e. em media, a
pequena negociante adquire, na fabrica,
entre CrS 30 mil e CrS 40 mil por mes.
A ampliação dos vendedores porta-aporta deve-se. em parte, acredita Maggioli. a necessidade sentida pela dona-decasa de aumentar o orçamento familiar
sem comprometer o tempo dedicado aos
afazeres domésticos, pois atua cm horário
estabelecido por ela mesma.

As empresas registradas na Domus
comercializam os produtos tradicionais
rio sistema porta-a-porta como bijut crias,
livros (é o caso rio Circulo do Livroi.
produtos rir limpeza. A maior parte, porem, é fabricante de cosméticos.
Embora nos dias de hoje a melhor
estratégia de venda seja preço, o sistema
porta-a-porta serve para viabilizar produtos que. bem mais caros que seus concorrentes, ficariam esquecidos nas prateleiras dos supermercados.
Ha 15 anos no Brasil, a Stanley Home
vende a domicilio, através de demonstradoras, produtos rie limpeza para casa. rie
uso pessoal e escovas ate 300rv mais
caros que seus concorrentes. No entanto,
sao produtos altamente concentrados
tum litro de limpa-tapetes dura um ano.
em mediai e de qualidade superior, segundo a gerente de produtos. Fria Vettori. A empresa produz, por exemplo, um
limpa-vidros em spray que impermeabiliza o vidro, nao permitindo que seja man
chado pela chuva ou poeira.
No caso da Stanley, o importante é a
demonstração, porque, se os produtos
nao forem usados rie forma adequada, a
dona-de-casa nao obterá os benefícios
apregoados. Ho.je a Stanley tem perto de
a mil demonstradoras espalhadas pelo
pais, sem vinculo empregaticio com a
empresa e que se encarregam cia venria
dos produtos, normalmente em reuniões
com amigas.
A Ibéria Industria e Comercio de Chocolates tambem optou pela venda domiciliar. Mantém 50 promotoras — que recebem uma comissão de 15* r em Sao Paulo
e 18'; nas vendas no interior — encarregadas de 500 vendedoras cada em media.
Caria promotora, no calculo da encarregada de vendas Geny Gomes, vende quase CrS 1 milhão por més. As entregas dos
chocolates sao feitas contra duplicata
com prazo de resgate de 30 dias.
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Rio de Janeiro — Domingo, 5 de setembro de 1982

NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Delfim Vieira

Pedrinho (E), Roberto e Ernani (D) treinam animadamente no Vasco, onde a preocupação é evitar que o time se entusiasme com a crise do adversário

Vasco joga esperanças contra Botafogo ferido

m__________ummmmmimmmmmm_mwmmmmnm_iiimiHW_
Vasco e Botafogo prometem fazer um clássico
VASCO X BOTAFOGO
que pode ser, na pior das
Local: Maracanã
¦hipóteses,
muito interesHorário: 1 7h
o
Vasco
Enquanto
sante.
Juiz: Luís Carlos Félix.
vai ter que lutar por uma
Vasco: Mazaropi, Galvão, Rondinelli, Celvitoria para manter as estiao
so e Pedrinho; Dudu, Serginho e Ernani;
de
chegar
peranças
tulo da Taça Guanabara, o
Rosemiro e Marquinho.
Botafogo tenta apenas
Técnico: Antônio Lopes.
apagar da sua torcida a
Botafogo: Luís Carlos, Cristiano, Abel, Eralmâ impressão que a envoldo e Josimar; Alemão, Osvaldo e Mendonveu durante a semana,
ça; Geraldo, Té e César.
quando o clube viveu um
Técnico: Zé Mário.
ticri
mais
dos momentos
cos de toda sua história.
—————
Apesar da crise que enberto, Dudu e Marquinho ficaram
volve o Botafogo, no Vasco ninaté escurecer cobrando faltas, e Lo
guém esta confiante em excesso. A
Comissão Técnica fez uma longa
pes estava tranqüilo:
— Nao vou modificar a forma do
preparação psicológica para evitar
time jogar. Temos um time com
que os jogadores, superestimando o
características ofensivas e seria vioestado emocional do adversário, se
lentar o estilo do jogador se tentasdeixassem envolver por otimismo
semos modificar agora a forma do
exagerado. Na realidade, todos teVasco atuar. O que quero e veloeimem que os problemas vividos pelo
Botafogo acabem prejudicando o
dade no ataque e maior proximidade no meio-campo.
próprio Vasco, que espera enconA diretoria resolveu reviver um
trar um adversário nervoso e desenvelho hábito: exibir na concentra
trosado.
çáo um filme para alegrar o amMeio-campo
biente. O escolhido para ontem foi
Para o técnico Antônio Lopes, o
o Expresso da Meia-Noite, conside
rado pelo supervisor Paulo Angioni
Botafogo nem chegou a viver pro"um filme
excelente, movimentado
priamente uma crise.
— Eu não chamaria aquilo de
e que atrairia a atenção de todos
nao dando espaços para aborreci
crise. O Botafogo e um grande clumento pela concentração" O Vasco
be e sua fase nâo e das melhores,
normalmente exibia filmes nas vespois não tem conseguido os títulos.
Mas é uma fase e nâo uma crise.
peras de jogos quando a concentraTodos os clubes, sem exceção, pasção era no Hotel Paineiras. mas em
sam por momentos como o do BoNiterói abandonou o habito, retotafogo. O Vasco, o Flamengo, o Flumado ontem.
minense, o America, todos jâ enO empresário Francisco Meirelfrentaram situações idênticas. Por
les esteve ontem pela manhã conisso. conversamos com os jogadores
versando com Antônio Soares
e pedimos atenção para o caso. pois
Calçada, vice-presidente de futebol.
náo quero que haja otimismo rm
para iniciar entendimentos para
excesso.
uma excursão do time após a Taça
Guanabara, jogando em Fortaleza.
Lopes exigiu bastante movimenParamaribo. Los Angeles. Trinidad
tação no treino de ontem, chegando
a interromper o treinamento terniTnbago e Curaçao. As datas ainda
co-tatico em São Januário para penao estão definidas e o assunto vai
ser discutido mais tarde por Calça
dir rapidez e deslocamentos quanda v Antônio Lopes.
do o Vasco estiver atacando Ro-

Mário estréia
hoje no Bangru
BONSUCESSO X BANGU
Local: Sâo Januário
Horário: lóh
Juiz-, Luís Carlos Braga
Bonsucesso: Jurandir, Ademir, Osmar, Denílson e Galvão; Toninho,
Wilson e Carlos Alberto; Peninha, De
e Edson.
Técnico: Nilton Santos
Bangu: Tião, índio, Renê, Tecão e
Marco Antônio; Mococa, Rubens Feijão e Arturzinho; Miguelzinho, Vágner e Mário.
Técnico: João Francisco.

Com a volta de Rubens Feijão no
meio-campo e com a estreia de Mario.
ex-Fluminense e contratado pelo clube à Internacional de Limeira por Cr$
35 milhões, o Bangu enfrenta o Bonsucesso, que tem como técnico Nilton
Santos, hoje à tarde, em Sao Januário.
O Bangu, porem, não contara com
dois titulares: Moisés, que está com
suspeita de um estiramento muscular
na coxa. dará seu lugar a Renè. e
Dreifus. eom problema semelhante, será substituído pelo júnior Miguelzinho. que atuou apenas uma vez na
equipp principal, contra a Portuguesa,
marcando o gol da vitoria.

Time confiante
Com a volta de Feijão e com o
reforço de Mario, os jogadores do Bangu acreditam que possam voltar a se
apresentar bem na Taça Guanabara,
ja que o time, com a saida de Feijào,
empatou três jogos consecutivos contra America. Madureira e Campo
Grande. O técnico João Francisco fala
sobre o novo time:
A volta de Feijão ao meio-campo
e a entrada de Mário devem dar mais
criatividade ao time. Espero que Mario faça uma boa estreia, pois precisamos desta vitoria para manter a posição na tabela. Acho que o Bangu voltara a se apresentar bem.
Apesar dos desfalques. João Francisco confia no zagueiro Renè e no
ponta-direíta Miguelzinho.
Claro que Moisés faz falta, mas
Renè esta voltando muito bem e tenho
certeza de que substituirá bem ao titular. E Miguelzinho. apesar de ser muito
jovem, ja mostrou que pode ser muito
útil ao time.
O vice-presidente de futebol. Castor de Andrade, ainda pretende contratar um ponta-direita para o segundo turno do Campeonato Estadual. O
dirigente acredita que ate a próxima
semana o jogador estará em Moça
Bonita. No entanto, nao quis revelar
seu nome para nao atrapalhar as negociações. Limitou-se a dizer que o jugador o de Sâo Paulo.
Castor de Andrade, inclusive, r ri
mais entusiasmado com a contrai.içao
de Man
-
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Zé Mário escala 2 eabeças-de-área

STEREO 3 PHILCO-HITACHI PCS-30.
Com 100 watts de (PMPO) de potência. Controles
graduais para araves. agudos e balanço. Loudness.
Circuito PLL. Recepção de MW/SW/FM estéreo.
Gravador cassete. Auto-Stop Suporte para titãs.
controles independentes para níveis de gravação
e reprodução Cabeça de gravação de aita dualidade
e durabilidade Entradas Dara microfones e *one
de ouvido.
Toca-discos manual/automático
Auto-Sleep - permite o desligamento automático
do aparelho Funciona em 110/220 voüs
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O som de uma nova era

O BONZÃO JÁV1ROU POVO
E O POVO VIROU BONZÃO

Por nao contar com um jogador
de meio-campo mais ofensivo, ja
que Alexandre foi dispensado pelo
clube, o técmeo Ze Mario nâo teve
alternativa para armar o time do
Botafogo senão usar dois cabeçasde-area — Osvaldo e Alemão para o jogo de hoje contra o Vasco.
Apesar dos problemas que o riube vem passando — foi ate obrigado
a dispensar vários jogadores para
diminuir a tolha de pagamentos Ze Mario acredita que o Botafogo
possa apresentar-se bem contra o
Vasco
- Sabemos rias dificuldades
que o Botafogo vem passando. O
(• uraa crise interna, mas
clubf
nrí'.*- estai totalmente
os :
i - problemas •¦ se tu•"«remos uma boa apre
do rir
itra o Vaso o
sem.
reeonhere a importan

mais possibilidades de conquistar a
Taça Guanabara.
— Claro que os Jogadores entram em campo com o objetivo de
vencer. ¥_, uma vitoria será muito
importante para todos nós. Acho
ate que o Vasco tem mais obrigação
de lutar pelos dois pontos, pois ainda iuta pela conquista do titulo e
nos nao. Isto nos da uma pequena
vantagem
Apesar de escalar dois rabecas
de-area. Ze Mano disse que todos
têm liberdade para atacar Mas
sempre nos momentos certos, para
evitar que o time sela surpreendido
— Tanto Osvaldo eomo Alemão
podem ir ao ataque Mas e prenso
spro
que i u-< nao deixem ¦ : iy
lem
tesnda No meu time i
v /a
..: -¦;¦{!.ic;e para atai ar A
ir-ieim.s Abe! c Eraldo
.\lcr: ry>< :.')" nvs ,'¦¦
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Brasil fica com a medalha de prata no vôlei
Al

Campo Neutro

São Poulo/lsaías Feitosa

lü

José Inácio Werneck
A Milha da Quinta Avenida
ontem disputada em Nova lor___P^!s^_k_?v*Em__ISi»^
que foi apenas a primeira de
um circuito internacional que
reunirá ainda outras milhas
em Roma, Paris e Rio de
Janeiro, onde ela vai ser organizada pela Proeza e por VIVA — A Revista da Corrida.
No Rio a prova foi antecipada do dia 22 de janeiro
para o dia 15 de janeiro, também sábado, à tarde — o que satisfaz tanto os
interesses dos responsáveis pelo circuito internacional (International Management Group e
Clube dos Corredores de Nova Iorque) quanto
os nossos, de organizadores locais, pois no dia
22 de janeiro a cidade estará inevitavelmente
esvaziada pelo longo fim de semana provocado
pelo dia 20.
Na verdade não estamos falando de uma
prova, mas de duas: a milha internacional
feminina, reunindo gente como Mary Decker e
Anne Audain, e a milha internacional masculina, reunindo corredores como John Walker,
Steve Scott, Sydney Maree, Eamon Coghlan.
Serão então duas baterias, com oito corredores
na parte masculina e oito na parte feminina. A
prova principal, a masculina, terá que ser corrida às sete horas da noite no Rio de Janeiro, para
corresponder às cinco da tarde em Nova Iorque
(hora de inverno) e entrar no horário nobre das
transmissões esportivas dos sábados na cadeia
da televisão ABC.
A ABC, que detém os direitos de televisionamento para todo o mundo, fora da América
do Sul, vai na verdade mostrar meia hora, ao
vivo, diretamente do Rio de Janeiro, reunindo
ainda a prova feminina e talvez uma ou duas das
preliminares (brasileiras) que precederão os
dois eventos principais. A ABC pediu que o
local da disputa fosse em um cenário "marcante" do Rio e o local provavelmente será a
Avenida Vieira Souto, onde, entre seis e meia e
sete da noite em uma tarde de janeiro, há ainda
boa luminosidade — complementada, se necessário, pelas luzes dos desfiles das Escolas de
Samba, da Riotur.
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Isabel foi eleita a melhor jogadora do Mundialito

a

S bons resultados alcançados pelo vôleiboi feminino do Brasil são o resultado
de um planejamento de cinco anos,
iniciado em 1977 no Mundial Juvenil, quando
chegamos em quarto lugar.
Talvez a característica mais marcante da
atual Seleção Feminina seja não o progresso
técnico e físico, mas o amadurecimento do jogo
da equipe, permitindo-lhe disputar rallies demorados sem perder a tranqüilidade.
Neste aspecto, a única vacilação do time
ocorreu no primeiro sei do jogo contra o Japão.
Mas o amadurecimento da Seleção se fez evidente sobretudo contra a União Soviética e hoje
se pode dizer sem medo de errar que a Seleção
Brasileira está em condições de enfrentar adversárias de altíssima técnica e tática.
O que falta ao nosso voleibol feminino? Já
falei outro dia de uma base física melhor (não
estou me ocupando da preparação física no
momento). Ela virá com as mudanças de conceito sobre esporte e feminilidade. O que falta
ainda ao nosso vôlei e que poderá ser facilmente
alcançado é mais experiência e mais bagagem,
conseguidas através de viagens que estão no
programa da Confederação e do supervisor
Fernando Tovar.
Afinal, temos um planejamento e uma
experiência de cinco anos, mas não nos esqueçamos que o Japão, por exemplo, tem um planejamento e uma experiência de dez anos e há
mesmo uma ou duas jogadoras cm sua equipe
que a vêm integrando desde o início deste
trabalho.
O Brasil alia para o voleibol algumas das
melhores características das asiáticas e das curopéias. Temos mais estatura do que japonesas e
coreanas, e mais velocidade do que as soviéticas. O que poderá ser alcançado é facilmente
previsível quando lembramos do progresso vertiginoso do voleibol na Ásia. Em 1%(). quando
se disputou no Rio o IV Campeonato Mundial
Masculino e III Feminino, o Japão participou
pela primeira vez e a Coréia do Sul talvez nem
Seleção tivesse na época. Doze anos depois os
dois países são destaques de um esporte cuja
popularidade cresce de forma impressionante
no mundo inteiro e no qual o brasil reúne
condições para se tornar um dos expoentes
internacionais, tanto entre os homens quanto
entre as mulheres.

.
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São Paulo — Com duas vitórias nas
regatas de ontem, primeiro dia de
campeonato, o paulista Fernando Botton, que tem como proeiro Tomas Polisaitis, lidera o Brasileiro de Hobie
Cat 16 que está sendo disputado na
raia do Porto Grande Hotel, em São
Sebastião, por 42 barcos. O gaúcho
Nelson Piccolo, com um primeiro e um
quarto lugares, lidera o Brasileiro de
Hobie Cat 14 que se disputa simultaneamente.
Em segundo lugar no Brasileiro de
Hobie 16 está outra tripulação paulista — a formada por Carlos Biekarck e
Brenda Mac Pherson, que obteve dois
segundos lugares ontem. Karin Toecker e Luis Roberto ficaram em terceiro
lugar na primeira regata e Sérgio Nieckele e Eliane Von Schaffhausen em
terceiro na segunda prova.
Luis Carlos Nogueira venceu a primeira regata do Brasileiro de Hobie
Cat 14, que reuniu 44 barcos. Rolf
Voelcker ficou em segundo lugar nas
duas regatas e Ingo Dalibor em terceiro na primeira prova de ontem. Nelson
Piccolo, seis vezes campeão brasileiro
da classe, foi o quarto colocado na
regata de abertura para vencer a seguinte com boa vantagem. Rubens
Futuro foi o terceiro a cruzar na segunda regata.

J-24
Ivan Pimentel venceu a primeira
regata do Campeonato Brasileiro de J24 — agora uma classe pan-americana
— disputada ontem próximo à Ilha
Rasa, com ventos de leste de força
entre 15 e 18 nós. Em segundo lugar
ficou Alan Adler, seguido de Eduardo
Souza Ramos.
Onze barcos estáo inscritos no Brasileiro que tem hoje sua segunda regata, com largada às 13h. Geraldo Low
Beer ficou em quarto lugar ontem.

Zoeüer é Io
no golfe com
tacada de 62
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Botton lidera
Brasileiro de
Hobie Cat 16

Luís André Castro iatista do Camping Clube do Brasil, foi o destaque do
Torneio Windsurf Novo Leblon 82 que
reuniu 52 pranchas a vela em sua
primeira etapa, disputada ontem na
Lagoa de Marapendi. Ele venceu as
três regatas da classe A, formada por
iatistas mais experientes e terminou a
etapa sem pontos perdidos. Raimundo
de Oliveira, com nove pontos, e Jorge
Hudson, com 18,4, ficaram em segundo
e terceiro lugares, respectivamente.
Na classe B, para iatistas com pranchás mais antigas, a vitória ficou com
Luís Stéfano — três pontos. A seguir
classificaram-se Roberto Braga, com
10 pontos, e Guido Guidicini, com 18.7
Gil de Souza, com seis pontos perdidos foi o primeiro na classe C — para
iatistas menos experientes. A seguir
classificaram-se Alexandre Pereira,
com nove e Nils Erikeregn, com 17,7.
Isabela Benjamin foi a única mulher que participou da etapa. As três
regatas foram disputadas com ventos
de até 30 nós que dificultaram as manobras de alguns iatistas. O Torneio
Novo Leblon 82 terá, até o fim do ano,
mais seis etapas — a próxima é no dia
18. Os vencedores concorrerão a uma
passagem Rio-Buenos Aires-Rio (cedida pelas Aerolineas Argentinas e Clube do Sol), a uma prancha Flap 390, a
uma vela Ullman e a um mastro ATS.

disposto agora a disputa, cmc mes a Maratona
tie Chicago v uo toes .jiic \ciii a Maratona de
Nova h'i(|i!_

V.

Luís Russell
lei de alto nível, a Seleção deixou
em técnicos e observadores a impressão de que é a melhor equipe
que o vôlei feminino do Brasil já
formou. Para o ex-técnico da Seleção Masculina, Paulo Russo, por
exemplo, o que mais chama a
atenção na equipe é o seu volume
de jogo, que se deve a uma sólida
defesa, fora do comum em equipes
brasileiras.
E esta força da defesa se
deve a uma posição correta do
bloqueio — disse Russo.
Para o técnico da Seleção Feminina Juvenil, João Bojikian, esta seleção é um marco no vôlei
brasileiro, '"mas deve servir de reflexão para o que se vai fazer daqui para a frente no vôlei.
O presidente da Federação de
Vôlei do Estado do Rio de Janeiro,
Delano Couto, só assistiu ao vivo
as duas últimas partidas do Brasil
no Mundialito mas disse que, pelas reações que sentiu, esta Seleção inaugura uma nova etapa para o esporte feminino no Brasil.
Ela mudou a imagem de
A melhor seleção
atleta masculinizada — disse. —
Mostrou que uma atleta pode ser
Com a vitória de ontem, obtida bonita mesmo se se dedicar intencom muita tranqüilidade e um vò- samente aos treinamentos.

Sáo Paulo — A Seleção Brasileira ficou com a medalha de prata
do Mundialito de Vôlei Feminino,
ao vencer a Seleção Paulista por 3
sets a 0, 15/4, 15/1 e 15/0, e com a
vitória do Japão, também por 3 a
0, sobre a União Soviética — 15/6,
15/9 e 15/9. No outro jogo da rodada de ontem, no Ibirapuera, a Coréia ganhou da Argentina por 15/2,
15/2 e 15/4. Isabel foi considerada a
melhor jogadora do Mundialito,
que rendeu um total de Cr$ 35
milhões 419 mil, com 55 mil 781
pagantes — a renda de ontem
atingiu Cr$ 6 milhões 570, com 10
mil 693 pagantes. A Seleção do
torneio foi: Ogawa (Japão), Yokoyama (Japão), Aistere (URSS),
Helga (Brasil), Egami (Japão) e
Isabel (Brasil).
As brasileiras se apresentam
amanhã de manhã e seguem para
Santos onde enfrentam, à noite, a
União Soviética. Na terça-feira, jogam em Americana, também contra as soviéticas e na quarta-feira
embarcam para o Peru, onde
disputarão o Mundial.

Luís André é o
melhor na prancha

DE PRIMEIRA: Kathy Molitor, lvanise
Lins de Barros, Dawn Werneck, Augusto Moura Gomes e Júlio Reis representarão VIVA —
A Revista da Corrida na Meia-Maratona da
Independência, depois de amanhã, em São
Paulo /// Os maratonistas Jeff Wells e John
Lodwick acompanharão o Dr. Kenneth Cooper
em sua vinda ao Brasil para a Cot rida do Século
Atlântica-Boavista-Bradesco. O Dr. Cooper estara desembarcando no Rio de Janeiro às
(ih 15min do dia 20 de setembro, segunda-feira, e
no dia seguinte irá a São Paulo para uma
palestra no SESC e já na quarta-feira estará
novamente entre os cariocas, para participar do
Seminário da ACM. de palestras no Othon
Paiace organizadas pela Igreja Batista e. finalmente, no sábado, da própria corrida 7 Sérgio
Maya, de 22 anos. que participou pela primeira
vez de uma Maratona na III Maratona Atlântiea-BoavistaJornal do Brasil, viajou esta semana
idi loi estudar,
para os Fstacios Inidos

*

Endtcott. Nova Iorque — Com uma
surpreendente volta de 62 gross (3230», o norte-americano Fuzzy Zoeller
esta na liderança do BC Aberto de
Golfe, com 130 tacadas. No primeiro
dia Zoeller jogou em 68.
Em Ohito. Japào. a jogadora de
Taipe. Tu A-Yu esta na frente do Torneio Internacional que distribui CrS 12
milhões em prêmios. Tu A-Yu e líder
do circuito de torneios no Japào tendo
conquistado cinco titulos este ano.
Ni; Rio. na Medalha Mensal do Gavea. em IH buracos contra o pai do
campo, o vencedor foi Paulo Willensen.s Neto. com mais dois. Na segunda
cí ¦ cação arou Lee Smith. com menos
,;. .
Na !'dte__on__ úe 13 _'4 Carlos
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Lendl passa a
quarta rodada do
Aberto dos EUA
Nova Iorque — O tcheco Ivan
Lendl, terceiro cabeça de chave, passou ontem sem problemas à quarta
rodada do Campeonato de Tênis Aberto dos Estados Unidos ao vencer o
norte-americano Harold Solomon por
6,3. 60, 6/1. Yannick Noah, da França
porém, teve muita dificuldade para
derrotar Eric Korita, um norteamericano que jogou o qualifying em
Flushing Meadows. Noah venceu por
7/5, 6/7, 6/4, 3/6, 6/4.
Pelo torneio feminino, Martina Navratilova, primeira pré-classificada,
venceu Nancy Yeargin por 6/3, 6/3,
Tracy Austin derrotou a inglesa Jo
Durie — 6/4, 6'3 e Pam Shriver venceu
Dana Gilbert por 3/6, 6/2,6/2. Os brasileiros Cássio Motta e Patrícia Medrado perderam nas duplas mistas para
Chris Dunk e Barbara Jordan por 7/6
(7 a 5) e 6/1. E Cláudia Monteiro, que
joga com o portorriquenho Francisco
Gonzáles, perdeu para Sandy Collins e
Terry Moor por 6 3, 2/6, 7/5.

Resultados
Simples masculina
Yannick Noah (França) 7/5, 6/7, 6/4, 36,
6/4 Eric Korita (EUA) — Gene Mayer
(EUA) 4/6, 7/6, 6'2, 6/1 Mark Dickson
(EUA) — Kim Wanviek (Austrália) 63,
6'2, 6/1 Heinz Gunthardt (Suíça) —
Matt Doyle (EUA) 2/6, 6/2, 6/3, 6/1 Hans
Simonsson (Suécia) — Bob Lutz (EUA)
6/7 (8 a 6), 6/4, 6/2, 6/2 Schalk Vàn Der
Merwe (Áí. Sul) — Ivan Lendl (TchecoEslov.) 6'3, 6/0, 6/1 Harold Solomon
(EUA).
Simples feminina
Andréa Lcand (EUA) 6'4, 6/2 Heather
Ludloíf (EUA) — Rosalyn Fairbank
(África do Sul) 6/2, 6/1 Alycia Moulton
(EUA) — Virginia Ruzici (Romênia)
7/5, 6'2 Beth Herr (EUA) — Vicki Neison (EUA) 6/2, 6'2, Lúcia Romanov
(Romênia) — PAM Shriver (EUA) 3'6,
6/2, 6/3 Dana Gilbert (EUA) — Martina
Navratilova (EUA) 6/3, 6/3 Nancy Yeargin (EUA) — Tracy Austin (EUA) 6/4,
6.3 Jo Durie (Inglaterra).

Senna vence e
pod e ganhar
segundo título
Se conseguir uma colocação melhor que o inglês Calvin Fisch, na 20a
etapa do Campeonato Inglês de Fórmula-Ford 2.000, o brasileiro Ayrton
Senna conquistará por antecipação o
segundo título em menos de 20 dias.
Ontem ele venceu a 19'' etapa, realizada no circuito de Oulton Park, e aumentou para 122 pontos sua vantagem
sobre Fisch. que tem 218, com a segunda colocação.
Senna, que venceu também por antecipação o Campeonato Europeu da
categoria, fez a pole position e conseguiu a sétima vitoria consecutiva no
Campeonato, tomando-se a maior promessa do automobilismo internadonal e provocando grande interesse nas
equipes de Fórmula-1 que o querem
para a temporada de 84. já que em 83
Senna disputara o Europeu de Fórmula-3. para adquirir experiência.

Preocupado
Depois que venceu a prova de ontem. Senna mostrou-se um pouco
preocupado com o rendimento do motor dc seu Ralt, visivelmente desgastado. Para ganhar a corrida. Senna teve
que esperar 18 das 20 voltas para ultrapassar Calvin Fisch. que possui motores mais potentes. Como confia na sua
habilidade. Senna aproveitou o contato de Fisch com o.s retardatários para
ultrapassa-lo. única forma de vencer a
19a etapa.
Para hoje. Senna acredita que será
mais difícil utilizar a mesma tática,
pois tem certeza de que Fisch tentará
abrir boa vantagem, logo no inicio,
para nao permitir a ultrapassagem no
final Senna esta preocupado com o
rendimento de .seu Van Dieinen. mas
fará tudo para se colocar a frente de
Fisch e conquistar o titulo do Campeonato Ingiés
A prova cie hoje se no circuito de
Silverston, onde Fis
testou durans comprados e
.! Senna acha
.•••¦¦ :.a .rente
.:.= : manter-se
itS
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A evolução do vôlei, segundo

IV
Depoimento a Luís Russel

Estes resultados a.ue a Seleção Brasileira feminina conseguiu
agora, do mesmo modo que os da
Seleção Masculina, no ano passado,
são para mim a consagração de um
trabalho. Não que nós já nos sintamos satisfeitos: ainda é possível e
precisam ter a ambição de ir mais
longe. Mas são resultados que mostram que estamos no caminho certo de trabalho e que confirmam as
idéias que temos sobre a administração do esporte brasileiro.
Acho que o que eu vivi em 16
anos como atleta explica também o
que passei a realizar depois, como
dirigente. A minha experiência como atleta ocorreu num temp» em
que o amor ao esporte era a coisa
mais importante. E por que o amor
ao esporte? Porque nós, atletas,
náo tínhamos nada. Tínhamos que
comprar nosso tênis, nossa sunga,
muitas vezes o calção e a meia.
Nem se falava em uniforme de treino. E a camisa de jogo geralmente
era surrada, porque era usada, vinha de outras Seleções. Tanto isso
era assim que fui atleta olímpico e
não guardo, não tenho nenhuma
camisa do meu tempo de jogador,
porque nunca nos deram nenhiuna
camisa, nenhum agasalho. Nunca
pude guardar nada.

O começo difícil
Quando comecei a jogar võ.lei, com. 15 anos, só se disputava
Campeonato Brasileiro de dois em
dois anos. Quem jogava na categoria juvenil não podia atuar na de
adultos, nem mesmo no Campeonato Estadual. Então, o desenvolvimento do jogador era muito acanhado. Além disso, o treinamento
era minimo. Nos clubes, treinava-se
duas ou três vezes por semana, de
uma hora e meia a duas horas. Na
Seleção Brasileira, a concentração
era curta. Para Sul-Americanos, às
vezes não chegava nem a uma semana.
Em 1962, fui convocado para
a Seleção Brasileira que ia ao Campeonato Mundial, em Moscou, sem
nunca ter passado pela Seleção Carioca adulta. A preparação foi de
um mês, quase um absurdo na época, um treinamento muito longo.
Fui ao Mundial, mas depois relaxei
no treinamento e fiquei de fora do
Pan-Americano de 63, em São Paulo. Estava pendurado em provas na
Faculdade de Direito e não pude
treinar direito, mas ficar de fora do

ção com eles, eu podia ter chance
de me sair bem numa partida.

Sistema novo

Procurei a Escola de Educação Física do Exército depois deste
Mundial, depois do corte para o
Pan, porque a minha conclusão foi
a seguinte: tenho que fazer como
aqueles caras fazem. E a Escola de
Educação Física introduzia no Brasil os métodos mais modernos de
treinamento. Naquela época, eles
aplicavam o power-training, que
era ridicularizado por muitos dos
treinadores brasileiros, só por causa deste comodismo de ser contra,
de ninguém gostar de quem começa uma coisa diferente.
O power-training era um sistema que unia o treinamento de
peso e de explosão e em pouco
tempo aumentei a minha impulsào
em um palmo e meio, ou seja mais
de 20 centímetros, o que era muito
bom. Mas tinha gente que me via
treinando e dizia: "Tu é bobo. Tá
treinando tanto, pra que?". Coisa
que mostra como muitos, a maioria
absoluta, não se preocupava com o
treinamento. O resultado no entanto foi que fui titular na Olimpíada
de Tóquio.
E com a certeza que adquiri
de que o treinamento científico era
importante, fiz questão de vê-lo
aplicada no vôlei, quando assumi a
direção da Confederação, como vou
lembrar depois.
No tempo todo em que fui
atleta, até 1972, nào havia apoio
nenhum para quem jogava. Além
daquela falta total de material, de
uniforme, pior ainda era a alimentação. Cada um comia uma coisa
diferente, não havia orientação,
nem alimentação igual para todos.
O problema é que o que havia era
sempre pouco. E não se falava em
lanche. Por isso, em qualquer lugar
que a gente se concentrasse, cada
um tinha no seu armário aqueles
vidros de Karo — glicose nào é? —
leite condensado, biscoitos, queijo,
presuntada e frutas. Porque dirigente algum comprava nada para a
gente. Sei de uma história, que me
contaram várias testemunhas, de
que em certo Sul-Americano os
atletas pediram para tomar CocaCola huma refeição e a Confederação disse que não tinha dinheiro
para pagar Coca-Cola...
Essa alimentação que cada
um tinha nas concentrações, a gen-
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"Temos

dirigentes que não falam
nenhuma língua além do português.
Assim, como ocupar os postos-chave
das federações internacionais?"

Pan me aborreceu. Lembro que fui
cortado no dia do meu aniversário.
Fui o último a ser cortado. Ai, virei
para o Sami Mehlinski, que era o
técnico, e disse uma frase que ele às
vezes recorda até hoje: "Dos jogadores que vao à Olimpíada do ano
que vem, em Tóquio, você pode
visar um passaporte, que é o meu.
Os outros jogadores é um problema
seu, Eu vou porque começo hoje a
treinar para a Olimpíada".
O treinamento nesta época
era cada um por si. Primeiro, comecei a correr na praia, as seis horas
da manhã. As vezes treinava em
clube, as vezes com o técnico Paulo
Matta. Eu era um atleta que só em
ótima forma física rendia bem tecnicamente. Mas nesta época descobri como era importante uma preparação mais estudada, com bases
cientificas. O que sabíamos de ciència esportiva era muito pouco, mas
na Escola de Educação Física do
Exército, na Urca, iniciei um importantíssimo aprendizado esportivo.
*a treinar lá. às vezes na companhia
de Feitosa e Vitor, e nossos preparadores físicos eram o falecido
Cláudio Coutinho, o atualmente comandante da Escola. Paulo Ney. o
Bonetti, hoje Major Bonetti. e o
Célio Cordeiro
Como ninguém viajava, ninguem ia ao exterior naquela época.
era muito dificil um atleta melhorar
tecnicamente. Taticamente, então.
era algo totalmente impossível,
porque nâo víamos outras equipes
jogar. O Mundial de 62 neste ponto
foi muito importante, porque no
papo que a gente tinha com os
atletas de fora — e meus conhecimentos de escola dc inglês e francês
ia quebravam o galho nestas conversas — eu ouvia destes atletas
que o trabalho físico deles era feito
de um modo diferen!*' riu nosso. Eu
olhava para aqueles caras cheios de
músculos e nao entendia como e
•
que quase v iiiUiro em compara

;

te levava para o exterior também.
No Mundial de 66, na TcheeoEslováquia, nos tirávamos do avião
aqueles biscoitinhos tipo coquetel
que eles serviam e pedíamos também alguns queijinhos a mais. para
levar para o lugar onde a gente
fosse jogar. Quer di/er. apelávamos
para tudo para podermos comer.
Jogo de carta nunca valia dinheiro,
valia comida, que era o essencial.
Agora, nos Unhamos todos estes
problemas e reclamávamos.

Choque com a direção
Vi muita coisa em 62 e com o
tempo fui comparando e checando
mais coisas. Quando cada um.começou a acordar para a realidade,
começamos a brigar pelo nosso interêsse. Al. criavam-se choques entre a direção da Confederação e os
atletas. Aqueles atletas que reclamavam uma melhoria de uniforme,
de alimentação, outras coisas, eram
punidos com o afastamento, geralmente. Porque tinha gente que era
mesmo pobre, nao tinha dinheiro
para comprar uniforme, material.
Eu mesmo, muitas vezes, dei tênis
para amigos meus que nao tinham
dinheiro para comprar. Na Olmipiada do Japão, comprei alguns téms a mais e dei para os que nao
tinham dinheiro, que viajavam sem
dinheiro Os que reclamavam, mesmo com razão, eram afastados E eu
fui um destes aiastados.
Nos nao reclamávamos por
reclamar. Reivindicávamos melhorias em coisas que eram necessarias. Melhorias que a gente via ou
tros países terem. Meu afastamento
aconteceu no mundial de 66. Viajamos para os Jogos Luso-Brasileiros,
em Luanda. passando por Portugai
e África Ai. absurdo completo, voltamos ao Brasil, ficamos duas semanas e íoi vãmente para a
Europa par;
p taro Mundial da
T'h>c<! F-ri.i'. ..f:\irii Rei ,a:r.a::ii.-s
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"Aos 40 anos, sou ambicioso, vaidoso
e não sou modesto: como dirigente
esportivo, me considero o melhor do
país atualmente"

duas semanas direto na Europa,
jogando, porque de Portugal era
fácil ir à Itália, França, Bélgica,
tudo era pertinho. Não sei quais
eram os interesses que fizeram a
Seleção voltar ao Brasil. Houve um
custo de passagens nesta viagem
que nunca ficou bem explicado...
Mas quando a Seleção se formou, nos disseram que o prêmio
que teríamos seria o de receber as
passagens para cada um ir para
onde quisesse, depois do Mundial.
Todo mundo se programou para ir
a um lugar depois de sair de Praga:
Londres, Viena, Grécia etc... Só
que, quando entramos na TcheeoEslováquia, foi com visto coletivo.
Me lembrei deste fato e fui ao
chefe da delegação, que era o Artur
Braga, diretor do América até hoje,
que na época era vice-presidente
técnico da Confederação. Nós tinhamos assinado um documento
no Brasil pelo qual estaríamos desvinculados 24 horas após o último
jogo do Mundial. O que tinha que
ser feito era levar o visto ao Embaixador brasileiro, para que providenciasse junto aos tchecos o desmembramento do visto. Braga ia
para Viena e a resposta que ele me
deu, quando o procurei, me lembro
bem até hoje: "Você veio aqui para
jogar voleibol". Lógico que aquilo
não me satisfez. O ambiente ficou
muito ruim, aquela era uma das
maiores Seleções que sairam do
Brasil, mas os problemas que a
gente passou, o problema da comida, o relacionamento com a chefia,
o problema de treinamento, de material, tudo isso levou a uma péssima campanha e ficamos em 13"
lugar. Uma das maiores equipes da
década, talvez, e ficamos em 13".
Mas o que aconteceu? Faltando
cinco dias para o fim da competiçáo, voltei ao chefe e perguntei se
tinha providenciado os vistos, O
"
que ele disse: Já lhe dei a resposta,
o problema é seu". E eu retruquei:
"Já resolvi o
problema, Braga. Se
não for dado o visto meu e dos meus
companheiros, até o dia do embarque, vou denunciá-lo por abandono
de delegação no exterior e vou daqui para a Embaixada, porque nào
sei nem como vou sair daqui, já que
os vistos estão todos em teu nome".
Ai realmente, no último dia, ele me
entregou o visto e disse o seguinte:
"Aqui esta a sua despedida de Seleçao".
Esta era a mentalidade do
dirigente brasileiro naquela época
nem tão distante. Mal faz uma decada e meia. Fui convocado para a
Olimpíada de 68, me apresentei e
pedi dispensa, porque sabia que ia
ser cortado. Houve outros na mesma situação que eu, um deles meu
vice-presidente. Ary Graça, que
também tinha participado do movimento de 66. Eu avisei: peça dispensa que você vai ser cortado. Ele
nao pediu, porque queria tentar a
vaga para ser um atleta olímpico,
que ele náo pode ser em 64. E não
deu outra coisa: foi cortado.
Joguei vôlei até 1972 e nunca
mais voltei ã Seleção Brasileira,
depois de 66.

Experiência aproveitaria
Todas estas minhas experiências como atleta influenciaram minha formação como dirigente. Em
1970, assumi a direção do vôlei na
Hebraica, embora ainda jogasse pelo Botafogo. Eu me virava para
fazer as duas coisas. Dois anos depois. aconteceu um fato que me
marcou muito e que foi decisivo
para me empurrar nu carreira de
dirigente: a minha despedida como
jogador, que foi algo muito triste.
Havia uma decisão entre Botafogo
e CTB, em melhor cie três. Ganhamos a primeira e sofri um estiramento na perna Então, o homem
que sempre tratou de mim enquanto fui atleta, o massagista Mello.
que foi da Seleção Brasileira de
basquete, campeã mundial, e se
afastou do basquete por desgosto.
decepcionado com o esporte, me
colocou em forma para a segunda
partida, me recuperou depois de
um tratamento intensivo. E eu. neste jogo decisivo, que era a minha
despedida, nao entrei, Fiz so o fundo de quadra em uma passagem. E
o tecr.io era uni ex colega meu de
K-riiT-:.'. que nem vale a pena lem
br.i: •' :;. me p.ira nao dar carta/
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Sai desse episódio com uma
convicção: Tá tudo errado. Jogadores com condições de figurar na
Seleção Brasileira afastados porque tèm personalidade e reclamam
das coisas erradas. Falta de apoio
total. Incompetência geral entre os
dirigentes e o atleta, tendo que
cumprir ordens enquanto a mordomia corria solta para os dirigentes.
Tem casos que viraram lenda
no voleibol, com o então presidente
da Confederação, Roberto Moreira
Calçada, que foi meu antecessor, e
ficou na confederação de 1961 a
1975. Numa viagem para a França,
sentado à mesa. ele perguntou para
nós: "o que vocês vão comer? eu ja
me decidi por este peitinho de frango." E no cardápio estava escrito:
fromage (prato de queiplateau de"peitinho
de frango" para
jos). Era
ele. Esse era o nível do nosso dirigente.
—- Então, quando aceitei concorrer à presidência da Confederaçáo do Rio foi com a condição de
ser candidato único ao mandato de
três anos e com a meta de vencer as
eleições para a Confederação, o que
era uma meta pessoal mas pública,
porque deixei isso bem claro, desde
o início.
Ganhei as eleições e logo de
cara tomei uma decisão que náo sei
se foi arbitrária, autoritária, o que
for. Mas assumi no dia 18 de fevereiro de 1975, ao meio-dia, e ao meiodia e cinco minutos nao tinha mais
nenhum funcionário antigo trabalhando na Confederação. Tínhamos
que começar do zero, fazer algo
completamente novo e trouxe para
a confederação a equipe que vinha
trabalhando comigo. .
As chaves para o sucesso do
vôlei estão em algumas pequenas
coisas, acredito. Faltava um cargo
importante na estrutura do esporte, o de superintendente técnico, e
havia um homem ideal para a função que era o professor Paulo Márcio. Ele é quem formula, até hoje,
juntamente com as comissões tecnicas, toda a programação de calendário das Seleções, resolve toda
a parte de assistência e providencia
para que nào falte apoio aos atletas
e técnicos. Na parte administrativa,
trouxe uma dos maiores nomes da
administração esportiva que o pais
possui, que é a Dona Aldina Martins. E Juntamente com a diretoria
e demais funcionários, sete ao todo,
eles me ajudaram a construir a nova Confederação de Voleibol

Trabalho recompensado
Criada a estrutura, o trabalho
começou para valer em 1977, quando em janeiro iniciamos um trabalho pioneiro de preparação de equipes juvenis que durou nove meses,
algo inédito no Brasil, e o masculino foi terceiro, o feminino quarto
colocado, o que era igualmente um
resultado sem precedentes e que
mostrava como estávamos indo no
caminho correto. Os mundiais foram considerados os melhores até
então realizados em toda a historia
do voleibol, incluindo-se as competiçôes de adultos, anteriores. Um
sucesso administrativo.
Com aquelas seleções juvenis
iniciamos também o sistema de comissões técnicas no vôlei, com as
pessoas certas nos lugares certos e
funções determinadas. Técnico e
técnico, assistente é assistente e
preparador físico e preparador físico. Lembro muito bem que quase
toda a critica que se fazia ao esporte amador referia-se ã preparação
física. Vocês vejam que no Mundial
de 78, nas Filipinas, o basquete nao
levou preparador tísico. E um
exemplo que estou citando porque
saiu nos jornais. Ee impressionante
que isso tenha acontecido com um
esporte importante como o basquete
A comissão técnica era íundamental no nosso trabalho mas
ninguém queria entendera necessi
dade cie três homens - os dois
técnicos e o preparador — viaiart-m
com a equipe. Nesta época :-¦¦ eb: n
apoio importante de duas pessoas
do presidente cio Conselho Naeiu
nal cie Desporto- B: audeiro Jero
nimo Bast"s. o :< .-. . ' asv.auei.s
¦t,/ comissão i ¦ ::... .-¦' . ¦ ; ¦ Mm!.1.
:¦:•- na Edu. ,»c.i' ¦ s-'' Rrae.i ou.¦i~W
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se transferir de cidade a cursarem
escolas e universidades normalmente no Rio ou em Belo Horizonte, conforme o caso. Houve resistèncias por parte de algumas escolas,
como o Colégio Pedro II, mas o
Ministro encampou pessoalmente o
caso e determinou o cumprimento
das suas deliberações. É um tipo de
apoio que hoje nos faz falta.
Mas houve outras coisas: acabei com a figura do chefe de delegação, que viaja por viajar. Chefe de
delegação, sempre que possivel,
tem que ser o próprio supervisor
das seleções brasileiras. Quem náo
tem função, não tem razão para
viajar e chefia não é função. Comigo, quem não produz não viaja.
E viajamos naquele ano como
nunca havia acontecido antes. As
seleções juvenis passaram, se nâo
me engano, 40 dias cada uma na
Europa e na América do Sul e do
Norte, viajando e jogando. Chegaram ao Mundial com um total de 40
jogos internacionais na bagagem, o
que aconteceu pela primeira vez no
vôlei brasileiro. Antes, entrávamos
em competições internacionais sem
partida nenhuma de nível.
A alimentação passou a ser
igual para toda a equipe e até acho
que pode nâo ter sido a ideal em
algum momento, pela falta do trabalho de um nutricionista, que ainda quero incorporar às delegações
brasileiras. Mas as meninas do Juvenil, quando ficaram em Belo Horizonte, tinham comida caseira, que
era pelo menos uma comida que
nunca antes tinha sido oferecida à
uma Seleção. A comida que eu sonhava quando era atleta.
A fase atual do vôlei brasileiro se deve àquele trabalho de cinco
anos atrás. Depois daquilo, mantivemos os atletas em atividade,
acompanhamos os jogadores quando chegaram a adultos. E na atual
Seleção Brasileira adulta masculina só dois atletas sáo anteriores
aquele trabalho de 77: Fernandáo e
William. Na Seleção Feminina, apenas Eliane e Heloísa eram mais
velhas e nào estavam no Mundial
juvenil. Todos os demais atletas ou
estavam lá ou já vieram depois,
como resultado da continuidade de
trabalho.

Ainda falta muito
Agora, ainda há muita coisa
para melhorarmos na estrutura es-

cional. É com o resultado internacional de repercussão que o esporte
se desenvolve e toma impulso a
nível nacional.
Para tudo isso é necessário
dinheiro. Mas acho que o Governo
brasileiro dá dinheiro suficiente para que o esporte possa trabalhar. O
que há é a má distribuição do dinheiro e a má aplicação pelas entidades. Quando buscamos a liberaçào da propaganda nos uniformes e
a criação das associações esportivas classistas, para que as empresas se animassem a investir no esporte, injetando recursos em atletas e técnicos, fui para o plenário do
Conselho Nacional de Desportos
como Robinson Crusoé na ilha deserta. recebendo até critica de alguns dirigentes. Hoje todo mundo
está correndo atrás do dinheiro das
empresas e só náo consegue apoio
quem não tem competência. É muito cômodo para o dirigente não
fazer. nada—Sõ .política diante das
federações, para se manter no poder. ficar viajando graças as benesses que o Governo concede ao esporte.

Temor dos empresários
Muitos empresários já me disseram que nao apoiam o esporte
porque falta ao Brasil uma lei de
incentivos fiscais que estimule o
investimento. Outra razão: os dirigentes sáo desacreditados. As empresas tèm medo de colocar dinheiro nas mãos de dirigentes e nào ver
esse dinheiro trabalhado como deveria ser. em prol do atleta e do
técnico. Muita gente nào encontra
o apoio de patrocinadores justamente por isso, porque nào investe
o que recebe nos seus atletas e
técnicos. Já nós, fizemos o Mundialito feminino em São Paulo e vamos
fazer o Masculino, no Rio, com um
custo de quase Cr$ 100 milhões, e
náo pedimos um centavo ao Governo para estas competições.
Para que as empresas entrem
em definitivo no apoio ao esporte, é
indispensável que a mentalidade
dos dirigentes seja outra. O esporte
está crescendo nas quadras, nas
piscinas, nas pistas, em todo o tipo
de instalações e dependências esportivas. Mas esta regredindo na
área de direção. Temos dirigentes
que nâo falam nenhuma língua
além do português. Assim, como
ocupar os postos-chave das federa-

______*______________________B_^^
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confederação esportiva deve
um
programa de trabalho, uma
possuir
plataforma como um partido político e
ser administrada como uma empresa"

portiva. De falta de material, pelo
menos, nossas atletas jamais reclamara. Temos um contrato desde
1980 com a Mizuno, empresa japonesa, que garante às nossas Seleções farto material cie alta qualidade, desde o uniforme de treino ate o
agasalho de passeio, passando por
tênis, meias, sungas, joelheiras. material igual ao de qualquer equipe
de primeiro nível no mundo. Estes
contratos que nos fornecem material já vèm sendo feitos há mais de
quatro anos.
Mas faltam coisas importantes. O esporte brasileiro precisa se
desmascarar, ainda mais neste momento importante da história do
pais. de redemocratizaçao política
Neste momento de discussão aber
ta de idéias, os dirigentes deveriam
se posicionar como seguidores de
um partido do esporte, com plataformas a cumprir e posições definidas. E preciso terminar com os grupos que sustentam um sistema de
continuismo e partir para a cobrança de trabalhos e resultados para
justificar a permanência de dirigentes em postos de comando. As ialhas sào tantas que existem esportes que não incluem jornalistas nas
suas delegações para não serem
desmascarados la fora. pelo que fazem com os seus atletas Nos sempre temos um jornalista presente
nas delegações, criticando ou na".
pouco me importa, pois tenho interesse em que as noticias cheguem
aos órgãos de divulgação Os diri
gentes devem sair de cima cio muro
para prestar contas, em publico, cio
que fazem.
Unia confederação esportiva
deve possuir um programa cie trabalho. uma plataforma, como uni
partido político E deve ser admi
nistrada como uir.a empresa, com o
¦ ¦
a ¦ tendo como
cie
mi 'ri :.,-, ..; , ; ..¦ . ... iitemente

còes internacionais? Isso também é
fundamental. Quem tem presença
lá dentro ganha, e ganha mesmo,
porque influi até em comissão de
arbitragem. E quem me disser que
náo. eu provo que sim. pois sou
membro de duas comissões na Federaçâo Internacional de Voleibol e
ainda presidente da Comissão Jundica.

Dirigentes ultrapassados
A maioria dos nossos dingentes esta ultrapassada. Nào trabalha
no planejamento, nào tem calendario internacional, nao define criterios, como os de escalação de equipes e delegações. Não tem coragem
ou capacidade para assumir essas
coisas. Felizmente, temos algumas
exceções e o vôlei mesmo ainda
deve melhorar. Com mais recursos,
queremos aperfeiçoar nossas comissões técnicas com a utilização
de um nutricionista, de um dentista
e de um psicólogo esportivo. Aí.
estaremos quase no ponto ideal.
Quanto aos organismos que
dirigem o esporte no pais. como o
Comitê Olímpico Brasileiro iCOBi.
sou e sempre serei candidato a
qualquer cargo que me permita trabalhar em beneficio do esporte nacional. enquanto julgar que tenho
competência. Acho que eu e mais
alguns homens que tem demonstrado competência na direção esportiva deveriam ser aproveitados enquanto jovens. Aos 40 anos, sou
ambicioso, vaidoso e nau sou modesto: como dirigente esportivo, me
considero mesmo o melhor no pais
atualmente. O trabalho da Confederaçâo de Voleibol tem hoje respaldo destes resultados das suas
seleções, a nível internacional, e o
publico crescente nos ginásios confirma s, nossa evolução E, o mais
.; .':::'• de lu.ni u atleta do
. -.:.:;,: :.-• seu dirigente sabe
¦¦¦
...
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Pouca gente viu
Gama F° vencer
etapa do Estadual
Menos de 100 pessoas assistiram ontem
das arquibancadas do Estádio Celio de
Barros (Maracanã) à vitória parcial dos
atletas da Gama Filho no Campeonato
Estadual de Juniores, masculino c feminino. A valorizar a competição, houve apenas
o entusiasmo dos competidores, que em
peso reclamaram da falia de publico.
Na contagem de pontos, a Gama Filho
disparou na disputa masculina, somando
226 contra apenas 111 do Flamengo. No
feminino, o desequilíbrio e menor, mas a
diferença para o Fluminense e de 59 pontos
U66 a 107). praticamente sem possibilidades de reação para as representantes tricôlores. O Campeonato será encerrado esta
manha, a partir de 9 horas.
Público descrente
Nao e apenas o atleta que sofre com a
ausência de público. Os poucos torcedores
que vão ao Maracanã (pai, mãe, namorado)
também sem queixam do abandono e da
falta de interesse geral, o que prejudica
ainda mais o mínimo que ainda existe.
Na parte dos atletas o choro e geral. O
recordista sul-americano dos lOOm rasos,
categoria juvenil. Robson Caetano, do Botafogo, ganhador, com facilidade, dos lOOm
ontem com o tempo de 10s6, confia em suas
possibilidades de chegar aos Jogos Olimpicos e lá conquistar medalhas.
— Sem publico é impossível ao atleta
fazer o melhor que ele pode. O treinamento
só não basta para conduzir aos grandes
resultados. Outros fatores, publico por
exemplo, sào fundamentais para todos que
estão na pista. A sensação que o atleta
sente quando se vè assistido é diferente de
quando não existe ninguém a prestigiar o
nosso esforço.

RESULTADOS
7V7777177V777
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Feminino
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400m
I. Antonia Fernanda Gama F-Uio
2 Ivanete Oscar Vasco
3. Mana Magalhães Goma Filho
Dardo
1. Valéria Sales
Gama Filho
2. Mona Inès Santos Vasco
3. Mônica Alcântara Flamengo
Distância
1. Helena Campos Flamengo
2. Lenita de Almeida Goma Filho
3. Cloudiléo Matos Gamo Filho
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Marcus

Guimarães deixou

Ia Corrida da
Pátria agita
Centro do Rio
O Centro da cidade, normalmente vazio aos sábados, movimentouse ontem com a realização da 1°
Corrida da Semana da Pátria, numa promoção da Riotur, O Globo e
IIa Região Administrativa (Centro).
Seiscentos inscritos disputaram a
prova pelas principais ruas do bairro para 490 terminarem o percurso
na Cinelândia, em frente ao Teatro
Municipal.
Palco habitual de campanhas
políticas e boêmios em trajes de fim
de semana, a Cinelândia coloriu-se
ontem com calções e camisetas de
corrida, alem de toda a parafernália
necessária ao atendimento dos
atletas: caixotes de copos dágua,
familiares, o palanque para a entrega dos prêmios e a Banda da PM,
que misturava suas marchinhas
com a musica que tocavam no Cordão do Bola Preta.

Criaftças, a atração
Largando às 16h30min na Rua
Irineu Marinho, o grupo de atletas
percorreu a Rua de Santana. Avenida Presidente Vargas. Rua Primeiro de Março, Dom Gerardo, Praça
Mauá, Rodrigues Alves. Venezuela.
Praça Mauá, Avenida Rio Branco.
Rua Teixeira de Freitas. Lapa. e
Rua Evaristo da Veiga, com o primeiro colocado, Carlos Alberto Alves, chegando 21min30s após o inicio da competição.
Completando os 7 mil 100 metros da competição, chegaram por
ordem de classificação os seguintes
atletas: Carlos Alberto Alves, com
21min30s; Ramon Busquet, com
21min34s; e José Baltar. com
22minl0s. As três primeiras colocadas do grupo feminino foram: Marlete Pinheiro Farias, com 27minl5s:
Lenira Requife e Luzia Maria dos
Santos.
A atração à parte da corrida
ficou por conta das crianças, que se
inscreveram na categoria de menores de 15 anos. O primeiro colocado
nesta categoria foi Paulo Ramos
Sabadine mas. Marcus Roberto
Guimarães, de 11 anos e os irmãos
Rosedeslse e Rosemberg Dias Paiva. de 12 e 10 anos. respectivamente. nào fizeram feio: deixaram mais
de metade dos marmanjos para
trás.
Marcus Roberto Guimarães, estudante da 5a serie do Instituto
Padre Leonardo Carrescia. na Tijura. pode ser considerado o exemplo
de um "atleta infantil". Fazendo
"desde
natação
quando era pequeele
treina todas as terças e
no",
quintas-feiras no Flamengo."Meu
professor leva a turma toda para
correr do Flamengo ate o Vasco, ida
< volta, então eu me acostumei.
Alem disso, gosto de apostar cornda com meus amigos. Eu ganho
"Marcus chegou em 219"
iodas
limar, com o tempo de 30ml6s. sen
do recebido- pelos pais e pela irmã.
Outro aiteta infantil" que nao
fez vergonha foi Rosemberg Dias
Paiva, de 10 anos. estudante da 4'
serie Ele correu com a irmã. Rosedelse, cie 12 anos Vestidos com a
camisa cio Fluminense cies correm
.-. tv:,.rt n.i praia treinando", eomo
'. 7,ii. b'-.:.-'»rquio Dias Suados*'
Marr

_ cortina

muitos

adultos para

caraz não precisou esforçar-se para vencer a prova de salto com

trás
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Sábado, o melhor que todo mundo tem
a fazer está em Casa.
Casa é a seção do Jornal do Brasil que
mostra a você como economizar com as
próprias 0m /
Ir)
Em
mãos.
Y"~~">—-*.
"Faça Você
Mesmo", por,
exemplo, é
fácil perceber por onde
começa sua economia doméstica.
Basta dar asas à imaginação
e aproveitar da melhor forma
E pintar. E colar. E pregar. E plantar.
o seu lazer. E serrar.
"A
Em outra parte, Casa é Sua", você também encontra mil e
uma dicas para deixar sua casa no ponto. E sem gastar muito
Quem tem casa a semana inteira, precisa
mesmo de Casa aos sábados. Porque
economia a gente
náo deixa para
. depois.
r
i\
$W%
í
jS^. íJ) ______%
Ainda mais agora
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que o Jornal do
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Brasil resolveu dar
uma mãozinlia
para você.
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CASA

JORNAL DO BRASIL

5hs8 (reo Camp)
57s4
57sB
35.5-lm
33.20m
32,2*lm
5.34m
5,33m
5,!0m

Masculino
100m
1. Robson Caetano Botafogo
Robson José
Gama F- lho
Amoldo de O! \r«.ro Gamo Filho

I0s6 (Re<
I I s2
Ils3

Comp)

1 500m

-1m03sfl
Marco Aurel'0 V-e^o Fluminense
-tmO.tsO
Elias Pereira Gama Filho
4m05s5
3. José Ca'los Gomes Gamo Filho
4X400m
Filho
3ml9s!
Gamo
3m23S'1
Flummense
Vosco
3m26s8
1 10m barreiras
15*1 ("et Co^n)
Fernando Cursino Flamengo
16s0
Adilson Pereira Gomo Filho
!6sl
Carlos Messias Fluminense
Salto Vara
1 Ronaldo Alçara/
7 Pedro Ferreira
3. Guilherme D'Avtla
Disco
1 Ronaldo Alçara;
2. Fernando Cherpe
3. Rogério Korpinski

Gama Filho
Cama Filho
Flamengo

4,l5m

Gama Filho
Flamengo
Goma Filha

40,°6m
36,64m
34.42-
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Cavalo cai sobre
Baumann e o mata
durante uma prova

Luhmuehlen, Alemanha Ocidental — O suiço Ernst Baumann morreu ontem a caminho do
hospital depois que o cavalo Beaujour de Mars
girou no ar e caiu sobre ele durante a prova de
cross-country do Campeonato Mundial de Concurso Completo de Equitação. O acidente aconteceu quando Baumann. medalha cie prata no
ultimo Campeonato Europeu de Concurso Completo. preparava-se para saltar o penúltimo ohstãculo da prova, formado por uma mesa e um
boneco.
Após o acidente, a equipe suiça abandonou o
Campeonato. Beaujour cie Mars foi emprestado
a Baumann por outro cavaleiro da equipe suíça.
Sepp Burger. O cavalo escapou ileso do acidente
que entristeceu a cidade de Luhmuehlen e encobriu o brilho da vitoria do alemão Helmut Rethemeier. medalha de bronze no último Mundial,
disputado ha quatro anos no Kentucky.
Montando Santiago. Rethemeier venceu a
prova de cross country de ontem, com apenas 42
pontos perdidos, superando a inglesa Lucinda
Prior-Palmer Green. com Regai Realm e o norteamericano Kim VValnes. com Grey Goose. ambos
com 46.HU pontos. A seguir classificaram-se os
norte-americanos Peter Green. cum Branch Water - 53.40 — e Nancy Bliss. com Cobblestone —
53.80. A Inglaterra lidera a classificação por
equipes, com 162.40 pontos, seguida dos Estados
Unidos, com 163.80. Alemanha, com 164.60. França. com 189.80 e Polônia, com 246.60.

Pólo tem 2 jogos
pela rodada final
Itaguai x Monte Cario, pelo torneio por handicap, e Atlãntica-Boavista x Barra da Tijuca.
pelo aberto, sao as finais de hoje da 2" Copa
Atlântica Boavista de Polo que começam as 14h.
no campo rio Itanhanca. Na rodada de ontem.
jogada no campo do Itaguai Polo. em Itaguai, o
Monte Cario derrotou o General Osório por 3 a 2
labertoi e empatou de 3 a 3 no handicap e a
Atlântica venceu o Itaguai por 8 a 4 — 8 a 5 no
aberto
Na primeira partida de ontem, o Monte Cario
deu um gol rie vantagem ao General Osório que
tocou e marcou com o General Santa Cruz t\<
Charles Tang • 1 ¦ Coronel José Luis Lopes e .Sa'.!
Macieira Os artilheiros cin Monte Cario foram
Alejandro Silva i2i e Rorue Ganon i|i. com \S\\
liam Pretyman e Silvio Coutinho completando a
equipe
•
I'acuai
No loco mais cii-ípmado da t
Boav;.-,',)
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história de fantasmas, amor e drogas
Rofciel Wasserman

João Areosa

Contrabando, drogas, máfia: estranhos elementos, quando o assunto
é Copa do Mundo. Crise econômica,
falta de hotéis e de estádios, comunicações deficientes: sérios problemas
para um país que pretende organizar
o Mundial de 86. Voluntariedade, patriotismo, orgulho nacional: forças
que impulsionam e fazem com que
uma população quase inteira exija o
privilégio de apresentar para um
mundo todo a maior competição do
mais popular esporte.
A Copa do Mundo de 86. na Colômbia, está ligada a todo esse incrível conjunto de fatores que se atraem
e se repudiam. Tudo ao mesmo tempo. Retrato duro de um país que
ainda hoje sonha com os mesmos
fantasmas que atormentavam a infància de seu maior escritor, Garcia
Márquez. Fantasmas que sobressaitam e inquietam. Fantasmas que podem expulsar para outro país as vinte
e quatro seleções que tentarão tirar
da Itália de Paulo Rossi o título conquistado em terras de Espanha.

BRASIU

OS ESTÁDIOS DA COPA
Cidade
Estádio
C apacidade
70.00(1
ElCampin
Bogotá
50.500
Pascual Guerrero...
Cali
50.000
Atanasio Girardot
Medellm
60.0Q0
Metropolitano
Barranquilla
36.000
Centenário
Armênia
36.000
Hernán Ramirez
Pereira
35.000
AlfonsoLópez
.Bucaramanga
30.000
Pedro de Hereclia ...
Cartagena
26.000
Eduardo Santos
SantaMarta
30.000
General Santander
Cúcuta
30.000
Manizales Londoho y Londoho
30.000
MurilloToro
Ibagué
30.000
Del Horizonte
Villavicencio
25.000
Neiva Plazas Alciri
25.000
Pasto
La Libertacl
21.000
Tunja
Olímpico

Comunicação confusa
estádios pequenos
Falta ainda quatro anos
para a próxima Copa rio
Mundo. Os jornalistas estrangeiros, estreantes em
Colômbia, certamente não
devem ter saído com a melhor das impressões ao final do Mundial de Basquete. As comunicações falharam. Houve matéria de jornahstas iugoslavos que foram bater no telex rie um
banco paranaense. Houve
matérias cio Rio que chegaram a um jornal cie Santos mo dia seguinte, agradecida pelo presente inesperado, a direção chamou
à sala de imprensa rie Medellin e perguntou se não
havia mais).
Assunto para jornalista
discutir. O povo quer saber
mesmo se haverá futebol
em 86 e o que isso influem
ciara na sua vida domestica. Pouco importa se antes
de Brasil e Austrália, o ginãsio teve uma pane eletrica e que todos ficaram às
escuras durante uma hora
à espera de um jogo de
basquete.
Um povo que sempre
confiou nas possibilidades
esportivas do seu pais. Os
Jogos Pan-Americanos de
1971 foram impecáveis, como foram outras competiçóes internacionais, entre
elas as eliminatórias para
a Copa do Mundo, ia maioria em Cali, capital esportiva da Colômbiai. reunindo
Brasil. Peru e Boliviai
mundial de natação etc.

Há infra-estrutura, notadamente em Cáli. Infraestrutura esportiva, ou seja, há campos de esportes
da melhor qualidade. Piscinas, velódromos, ginasios de boxe, vôlei e basquete. Mas é hora de futeboi. E os estádios ainda
são precários. Cáli, por
exemplo, tem o Pascoal
Guerrero. com apenas 50
mil lugares para espectadores. No principal, de Bogota (El Campim), talvez
caibam 80 mil, Falam de
Barranquilla. O Metropolitano estaria sendo aumentado rie 60 para 100 mil
espectadores. Os demais
ficariam sempre abaixo de
40 mil. o que para uma
Copa rio Mundo, atualmente com 24 países é
muito pouco.
Estádios fora. a capacidade hoteleira e igualmente precária. Nas eliminatórias entre Brsil, Peru e Bolivia, em 77, muita gente
teve que ficar em casas de
família, perdendo a sua
privacidade e tirando a
privacidade dos locatários.
Em Cáli. por exemplo, só
ha dois hotéis de bom nivel. o Intercontinental e o
Aliste. E vai assim pelas
outras possíveis sedes da
Copa.
Os organizadores garantem que o panorama vai
mudar, mas qual o empresario que deseja investir,
se a realização ria Copa ria
Colômbia ainda continua
riu viciosa.'

O jovem Walter não
está nada otimista
Falar com jornalistas experientes e pura perda de
tempo. Ou se movem pelo
orgulho profissional ou se
crêem patrioticamente
agredidos a cada pergunta
sobre a Copa. ainda mais
se feita por brasileiros.
Walter Pjizenmaier, 25
anos, repórter do El Pais,
náo teme represálias e fala
o que pensa.
Lembra que o Governo
contava com a ajuda das
empresas privadas para
realizar a Copa.
— Mas a cada dia se descobre um escândalo bancario. Há a devassa nos
estabelecimentos. O povo
náo comia mais nos bancos. Retira seu dinheiro e o
coloca em poupança. E
eram exatamente os bancos que Iriam dar a maior
ajuda a realização da Copa. Agora eu pergunto: se
o Governo briga com os
bancos, como pedir ajuda
a eles?

Walter e um cético a respeito da Copa na Colombia, embora se pressinta
nos seus olhos que, como
cidadão, o acontecimento
lhe daria muito orgulho.
No entanto, eu ficaria
mais satisfeito se o Governo esquecesse esta Copa e
investisse em outros setores. Somos um pais pobre.
Fora os ricos e os homens
do contrabando e dos toxicos. nossas classes sociais
sáo dividas em media descendente, baixa e superbaixa.
Lembra que a Colômbia
já sabe há 12 anos que seria a sede da Copa.
Pois neste tempo todo não fizemos nada. Faitam menos de três anos.
Deixaram tudo para
agora.
Sua opinião pessoal:
O Governo esta numa
encruzilhada social. Acho
que nào fará.

O estádio El Campin, de Bogotá, é o principal da Colômbia — .só 70 mil lugares

Um povo assustado
por sonhos ruins
Contam os biógrafos de Gabriel Garcia Marquez, maior escritor colombiano, que quando se
fazia noite no povoado de Aracataca, os bêbados e
as prostitutas — e os ladrões — surgiam do solo
como ervas daninhas, carregando nas mentes e o
diabo nas almas. E a noite se fazia mais escura e
mais perigosa para Gabriel, então um menino de
cinco anos. Aracataca vivia a febre da banana. O
dinheiro corria solto e os aproveitadores aproveitavam. Sobressaltada ante a possibilidade de um
demônio desgarrado assaltar a alma do neto, a avó,
dona Tranquilina, fazia-o dormir cedo, assustandoo com historias dos mortos. Falava de tia Petra, do
tio Lázaro ou daquela tia Margarita, que havia
morrido linda e jovem.
Se te inoves, vai aparecer aqui a tia Petra.
Dorme logo. Náo penses em outra coisa.
Dormia aos sobressaltos, como dormem alguns
colombianos ante a possibilidade rie vero fantasma
do seu orgulho patriótico ferido frontalmente pela
ameaça de assistir a Copa do Mundo em outro pais
que náo o seu. Pior ainda, sem se verem representacios, pois, a exemplo do basquete, a Colômbia só
teria chances rie jogar a competição se fosse o pais
organizador. Uma eliminatória, pelo futebol que
andam jogando, seria o suicídio.

Bola ou comida
E entre sonhos e pesadelos, as opiniões se
dividem. Uns desejam ver a bola rolando nos campos. oulros preferem a comida fumegante a mesa.
Ao longo rio Mundial de Basquete recémterminado, os jornalistas colombianos iam aos colegas estrangeiros para saber o que se passava em
suas cabeças. O basquete era momentaneamente
esquecido (melhor para os derrotados brasileiros).
Eu mesmo fui vitima de uma destas entrevistas
repletas de ansiedade. Um repórter, eu c, ao lado.
uma moça corpulenta vestida de policia feminina.
Eu escrevendo com a rapidez rie quem esta com o
fuso horário negativo rie duas horas.
Você acha que a Colômbia pode fazer a Copa
cio Mundo?
Minha vontade era dizer: deixe-me acabar de
escrever sobre basquete, depois falamos sobre futeboi. Mas o olhar de ansiedade era comovente. Me
coloquei no lugar do repórter, eu que sou repórter
lambem. A policial feminina apenas olhava.
Olha. amigo — disse eu —. quando queremos
fazer uma coisa, tratemos cie fazer. Em vez de dizer
que talvez façamos, digamos vamos fazer.
A policial bate palmas junto ao meu ouvido
Voam duas laudas importantes para o meu jornal.
Pego-as no chão e as seguro firme, esperando que o
jornalista me leve a dobrar a espinha novamente.
Mas. nao. Ele insiste, insatisfeito:
E se isso for influir na vida do nosso povo,
que ja tem pouca comida no prato e muita probreza
nas casas?
Nào pergunto sobre a posição política dele
Peço que leve em consideração a minha situação rie
conhecer pouco a Colômbia e os problemas rio seu
povo
Ele prossegue insistindo. Eu assumo:
Olha amigo, ja que e assim, vou terminar a
conversa dizendo que mais vale uma bola cheia no
Brasil ou nos Estados Unidos, rio que vários pratos
vazios de comida no pais rie vocês.
Ele se limita a bater nas minhas costas. Sorri
agradecido.
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Viagem em torno da Máfia
"Nos veremos no Rio" — despede-se com vários apertos de mao e
um abraço cambaleante. "Te escrevo avisando. Levo comigo dois quilos de cocaína. Consegue cliente
certo que ficaras rico em pouco
tempo."
Estranha figura! Havia dito que
nao bebia e estava prestes a naufragar por obra da garrafa de aguarciente que havia sorvido em menos
de uma hora durante a festa de
encerramento das eliminatórias do
Mundial de Basquete, em Medeilin.
Era a primeira vez que admitia estar também enfiado no negocio de
tóxicos.
Antônio Lopez — vamos chamalo assim para que continue vivo — é
um dos locutores esportivos mais
famosos de Medeilin. Fala um port ugués quase perfeito, se diz casado
com uma brasileira —"uma capixaba", acentua — conta que cursou
Comunicaçào em Sao Paulo e que
fez um curso de memorização em
Miami.
Alias, conta de tudo e fala sem
parar. Parece em campanha politica. Nào aceita apartes. Cabelos louros tingidos, estatura mediana, pele
bem clara, cerca de 30 anos, passadas sempre rápidas, é um destes
sujeitos que ficam íntimos das pessoas em alguns minutos.
Sei em quem posso confiar.
Faz parte do meu oficio saber com
quem estou lidando. Sabe o que e?
Sou contrabandista, faço parte da
mafia.
Ante o meu silencio, sorri simplesmente e retoma imediatamente
a palavra:
Isso aqui e normal, animo.
Somos todos contrabandistas... e
com muita honra.

boi vai ser ou não aqui. Será, se a
mafia quiser! Bobagem ficar perguntando ao Presidente da Republica, ao Alfonso Sênior Ipresidente
do Comitê Organizador da Copa)
ou a qualquer outro dirigente. A
Copa está nas máos da máfia de
drogas e do contrabando.
Mentiroso ou. no mínimo, uni
irresponsável falastrão este Lopez.
E ele parece sentir a minha incredulidacle. Afinal, em meio a estas historias rie mafias e contrabandos, já
havia-me contato que tentara comprar o atacante Nunes do Flamengo. durante o ultimo carnaval —
fora o radialismo e o contrabando,
mexe com futebol também.
Fui ao Rio. aluguei uma suite
no Hotel Nacional e comprei um
camarote junto ao do Castor cie
Andrade, meu amigo. Engraçado é
que quando apareci na Gávea (fala
como se conhecesse o Rio como um
antigo morador) quase me expulsaram. Falei com o presidente cio clube. o Dunshee, e ele nao me levou a
sério. Me mandou direto ao Domingo Bosco (supervisor do clube). Pediu 1 milhão de dólares pelo jogarior. Ainda estavam rindo de mim.
Convidei, então, o Domingo Bosco
para ir ao meu hotel para fecharmos o negocio. Quando ele apareceu, foi a minha vez de rir. Botei 1
mil 500 dólares na mao dele e falei:
o jogador esta muito caro. nao vamos ficar com ele. Este dinheiro
aqui e para compensar o incômodo
quo lhe causei.

A prova do crime
Você está duvidando de mim,
nao e verdade? Pois vou te mostrar
algumas coisas. Vê estas grandes
lojas aqui de Medeilin? Tudo uma
cortina para encobrir os verdadeiros objetivos.
Leva-me a um estabelecimento
luxuoso, com banheiros importados. ria Itaha. Ate bidês com base
de ouro havia. Antes de entrar, me
conta.
Sabe quanto vale cada banheiro deste que ele tem ai? O mais
barato sai pelo equivalente a 1 milhao cio dinheiro de vocês.
Entramos. Realmente impressionante. Para os que tém a leitura
como costume nos momentos mais
íntimos ie necessitados), a escolha
rie um bom autor e fundamental.
obrigatória num banheiro riaqueles.
Eu olho: os dois conversam num
animado castelhano Ao se despedi-

A Copa é da malla
Conversávamos na sala de imprensa do ginásio onde se desenvolveram as partidas de basquete
Ainda sorrindo, chamou dois ou
três jornalistas amigos, perguntai!do, para que eu ouvisse: "Somos ou
nao somos contrabandistas"? A caria gesto de assentimento. me olhava. como a dizer: "Esta vendo so"?
- Aqui quem manda nao é o
Governo, náo Quem manda e a
mafia O pessoa! rio contrabando e
rios tóxicos. O dinheiro que circula
ilegalmente daria para pagara divida externa do paus. e ainda sobrava.
Levo um susto maior
Fica todo mundo querendo
saber se a Copa do Mundo de Fute-

rem. Lopez pergunta a toda voz,
para que eu ouça:
Ei. hermano. quantos banheiros você vendeu de janeiro ate agora iagosto)?
Nenhum — responde o "pro
prietário" com um sorriso irônico.
Ninguém compra e ele não
quer vender. O negocio dele nao e
banheiro.

Móveis e relógios
Saímos dali. Vamos a um revendedor de moveis.
Tudo madeira ria melhor qua
lidacle. coisa finíssima. Voei- quer
comprar moveis?
Evidente que nao.
Eleiodonm iria criar os maiores obstáculos. Aumentaria o pie
ço. diria cine esla sem transporte
para levar em sua casa.
Ei. André, meu amigo quer
ver uni relógio.
Japonês ou suíço'1
Lopez conta que tem uma sauna
ria melhor qualidade.
Coisa correta. Massagista la,
e massagista mesmo. Moças serias
- sorri com sarcasmo. Temos bicicletas ergometricas. sala de museulação, sauna a vapor isecai. tres
andares, piscina, circuito interno
de TV. tudo. tudo .
Entramos. Ninguém. Ou melhor,
um distinto cavalheiro, abalando o
aroma do eucalipto com o odor
característico cia manjuana.
Vive vazio assim'1 — pergunt o
rio alto cia minha distraída movencia.
Graças a Deus' Sc vier muita
gente aqui. como e que cu e meu
sócio poderíamos tratar rie negocios?
— Somos contrabandistas..
com muita honra Agora, com cocama. eu náo me meto nao E coisa
suja. perigosa.
So no ultimo dia. Lopez abriu o
jogo.
Nos veremos no Rio .
Garante que tem conhecimentos no Galeão: que a conexão canoca, embora "pobre", e eficiente; que
os fabricantes colombianos dc maIas sao capazes de confeccionar vahzes que nem os mais espertos fiscais aduaneiros seriam suficientemente sagazes para saber onde se
encontra a "muamba
Coitados rios bolivianos. Sao
meros plantadores Nao passam rie
operários, lavradores Nos e que refinamos, distribuímos O clinheirn
esta com nos outros. E então, a
Copa do Mundo esta nas mãos rie
quem? Ela acontecera, se nos quisermos. Pode acreditar.
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1° PÁREO — Às 14h00 — 1400 metros — Grama
Recorde — Nice Boy (82s2/5) — Cr$ 216 mil — Cavalos de 4 anos, sem mais de 2 vitórias
DUPLA EXATA
57
Zeyger.J.M.Silva....
57
BenSelirr,,J.Ricardo
57
Donny Leícuge. G Meneses
57
Hinoflete. J.Mendes
Totol. F Pereira
57
Karõ.J.PedroF" II 57
57
Qui Toa (oo, Eferre.ro
53
K.nward.W.Gonçolves..
5/
Gomõo.J.Pinto
10 57
Jorrgoville.G.F.AIme.da
.
ti?
A
Ramos
..
Jurzolu.

"

2—2

3— 5

4—8
v
"

2o
6o
5o
5o
3o
4o
7o
Io
1°
0°
4o

egg Sheil c Espalhafoto 1600 NP lm40s AMoraíes
Cotouro e Zembro 1Ó00 GU Im37s4. Morales
El Somarem e Marquis 2000 GU 2m03s r.Saraiva
Espalhafoto e Musraíá 1600 AP Irn40s E.PCcutmho
Espolhafaio e Mustafa 1600 AP lm40s F.P.Lavor
Hino Flele e R Bond 1300 AU Im20s2. Z.D.Guedes
Calouro e Zembro 1600 GU l,37s4. A.PSiiva
D. Charmer e M. Piecé 1300 NU Im21s2. C.H.Coutinho
Zucker e Obra Boa 1400 GI 1m24_2. JAümeira
Calouro e Zembro 1600 GU Im37i4, W.Meireles
Eipalhafato e Mustofa 1600 AP lm40i W Meireles

(12)
(1 1)
j 6)
( 8)
( 8)
( 8)
(1 1)
( 7)
(1 fl)
(I 1)
( 8)

• Carreira muito favorável a Zeyger que parece absoluto na competição. E o
retrospecto vivo da prova. Seu maior obstáculo é Danny Le Rouge, montaria
de G. Meneses. Falam ainda muito bem de Qui Ton Ton, que parece ter
progredido na semana.
ZEYGER — DANNY LE ROUGE — QUI TON TON
2° PAREO — Às 14h30 — 1300. metros — Areia
Recorde — Atop Sin (78sl/5) — Cr$ 145 mil — Éguas d. i 6 anos, até Cr$ 300 mil
I —I
2— 2
3—3
4
4—5
"

Sagono, J.Mendes
Lagoodo Abaelé. F.Silva
Mal Afiada, A Ferreira
Latogono, D F Graça
GÜena. G.F. Almeida
Borietta.E.Mannbo

57
57
56
56
58
57

2o
3o
ó°
6o
9o
8o

NL
Nt
NL
NU
NL
NL

1300
1300
1300
1000
1300
'300

On My Woy e Lcg. do Abaeté
On My Way e Bagana
On My Woy e Bagana
Pino Geria e Tcjyunelo
On My Way e Bagana
On My Way e Bagana

9)
9)
9)
9)
9)
9)

Im22s4. I D.Guedes
Irn22s4. S.Franco
Im22s4. S.T.Câmara
Im03s2. AMCam.nha
Im22s4. G.Feijó
lm2254. G.r-ei.ó

• Bagana, Barleüa e Lagoa de Abaeté são as melhores numa carreira muito
fraca tecnicamente. Vamos ficar com Barletta, muito bem colocada na
distância de 1 mil 300 metros. Dupla com Bagana, que na última foi um
excelente segundo para On May Way.
BARLETTA — BAGANA — LAGOA DO ABAETÉ
3o PÁREO — Às 15H00 — 1600 metros
Grama — Indaial (93s4/5) — Recorde — Cr$ 260 mil Potros de 3 anos, sem vitória
Guapetão, E.Ferreira
1—
Dioen.JR Oliveira
2—3 Docimeu A.Ferre.ro
Trismo.WCosla
3—5 ElEmif.G Meneses
Tnj-EI-Molu«._F Pere-ra. ...,
4—7 Abock, J Ricardo
Avãa,
J.M.Silva

56 2o (10)
56 6° (11)
56 3o (II)
56 IIo (14)
56 Estreante
56 5o (1?)
56 4o ( 9)
56 9o (10)

1600 AM Im40s3. AP. Silva
1400 GL lm25s A A Silvo
1400 GL Im25s C. Roso
1200 GU Iml2s3. J. Sonios P
F. Saroivo
1300 NP Im23í3. Lavor
1300 AP Im21i4. A. Morales
1600 AM Im40s3. A. Morales

Gary Boy e Da meri no
G. Fortune e E. Good
G. Fortune e E. Good
Von Graf e Momotombo
Estreante
Gary Boy e Novarque
Ejoadin e B. Flete (RS)
Gary Boy e Guapetão

• Falam muito bem do estreante Aback. Suas apresentações no Sul o
credenciam aqui. A luta mais difícil fica pela formação da dupla, entre El
Emir e Guapetão, com vantagem aparente para o conduzido de G. Meneses,
que dizem ser muito corredor.
ABACK — EL EMIR — GUAPETÃO

Zool, por Waldmeister em Witchery, quarto
colocado no Grande Prêmio Brasil para Gourmet, reaparece como força no Grande Prêmio
Presidente Arthur da Costa e Silva, 5o páreo,
principal carreira desta tarde no Hipódromo da
Gávea.
El Santarém, por Samkio em Malaisia, animal de altos e baixos, é o maior adversário do
conduzido de G. F. Almeida nestes 2 mil metros, já que voltou a deixar boa impressão no
seu apronto final de sexta-feira, quando assinalou lm02s no quilômetro, muito bem controlado por J. Ricardo, jóquei que vai montá-lo pela
primeira vez.
Marquis, por Sabinus em Tanarelle é o
terceiro melhor nome da carreira, principalmente, numa pista de grama leve, onde sempre
teve o seu rendimento melhorado. Sua participação no Grande Prêmio Brasil foi discreta,
mas sabe correr muito mais do que fez naquela
tarde. A distância de agora também parece ser
melhor para as suas características. Marquis é
um animal em evolução, que pode surpreender
as duas forças sem surpresa.
Quem volta com pretensões a uma boa
exibição é Cedron, um defensor dos Haras São
José e Expedictus que, no início de sua campanha nas pistas, chegou a pintar como um futuro
craque. Teve altos e baixos na campanha e
reaparece agora, com trabalhos bons para produzir uma atuação interessante. Estaria melhor
numa distância intermediária, como a milha.
A trinca do treinador Alcides Morales,
Champagne Biscuit, Zembro e Nagami pode ser
lembrada entre os azares desta prova, principalmente, o conduzido de F. Pereira F°, Champagne Biscuit, que tem melhorado muito nas
últimas apresentações. É um animal em evolução.

Ziuidy, uin apronto miiito bom

Para a corrida de hoje os melhores
aprontos anotados foram os seguintes; na
carreira inicial, Ben Seli, com J.Ricardo,
um autêntico galope de saúde nos 700
metros que foram cobertos em 47s, sempre pelo caminho mais longo. Tinha muitas sobras quando passou pelo disco.
Danny Le Rouge, um apronto realmente
espetacular de 42s2 5 nos 700 metros,
correndo muito no final. O jóquei G.Menezes gostou muito da sua disposição
neste exercício. Jongaville foi outro que
no cronômetro mostrou uma ótima forma
técnica, já que passou os 800 metros em
50s, com muita ação. O jóquei G.F. Almeida só procurou um pouco por ele nos
200 metros finais quando foi prontamente
correspondido. Jyrzalu. com A.Ramos.
uma passada muito boa nos 800 metros
que foram cobertos em 52s2 5. sempre
procurando o caminho mais longo. A sua
açáo final era muito boa. Vai ser uma boa
ajuda para o titular Jongoville.
Para a terceira carreira, El Emir, com
G.Menezes, náo foi muito apurado para
assinalar 52s nos 800 metros, procurando

José Camilo da Silva
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litlInDoritT G.F Almeida...
Gorto.G Meneses
2—3 AlasloWay.J.M Silva
Zuono.R. Silvo Jr
3—5 Nocette, A Ferreiro
Eleonco.J C Casi.llo
4—7 BiboBatii.T B. Pereira
Sabuia.J. Ricardo
In My Life. J Pinto

56
56
56
56
5o
56
56
56
56
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Io ( 9)
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1° ( 9)
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• A estreante Litte Dorrit está pintando como autêntica barbada nesta
turma. Dizem que vai largar e acabar. Vamos com ela. Dupla com Alaska
Way. potranca que foi correr um páreo forte e não produziu o esperado.
Quanto a terceira força, pode ser Nocette que venceu bem e seguiu em
progressos.
LITTE DORRIT — ALASKA WAY — NOCETTE
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• Cetro reapareceu correndo muito pouco. Sabe produzir mais e tem
obrigação de fazê-lo. Vamos insistir na sua vitória aqui. Good Lawer que
aprontou muito bem serve para a formação da dupla. Falam ainda muito
bem de Maximus.
CETRO — GOOD LAWER - MAXIMUS
9' PAREO — Ai 18h00 — 1000 metros — Areio - Recorde
Chaoclier(59s2/5) — CrS 216 mil — Éguas de 4 anos. som mais de 1 vitoria
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• Ganhou com grande autoridade a Quiet Girl. Basta confirmar aquela
apresentação para não ser derrotada aqui. A luta pela dupla será difícil entre
Paliza e Dieta, com uma ligeira vantagem da conduzida de J. Ricardo que
gosta de percursos curtos
QUIET GIRL - PALIZA - DICTA
10' PAREO — As I8h30 — 1300 metros — Areio — Recorde
Afop St- !78< 1/ 5) — CrS 145 mil — Cavolos de 6 o 7 anos ate CrS 445 mi! — DUPLA EXATA

.

>— 1
Ã w-

•

¦

...

•

- ..¦•

-roeflçiÜci,
íjCI
..-•-,¦¦ F--CO 3<
't00

I

¦,'.•-

- CrTi^-r-r.

,

--

í... •>

.-•

¦-. f C~. -

.:

•-.:¦ ¦-¦•-*> Dv-"7»

¦ t'a-t-^v

....

nao ;)<¦:-.'

optar nela rnont;
Ol.AUAC

.^-.n

i
¦

-¦

¦ '•:¦¦¦-

- : **• •'¦::¦
G -*¦ -,

IS
2"
3°
4o
5U
à6
7"

••'-

•'-

- ¦

-¦•-'¦

¦

m-:--

'-OM

ii veloz Olauac Basta correr o que sabe para
••¦miúdo iugar entre Gaminti e Imbo Vamos
srdo. que e o retrospecto vivo da carreira
IMBO
GAMING

1/ _? corpo e vários coroos — Tempo — 1"43 2 - Vene. (I)
1.60 — Dup. (12) CrS 1,80 — Plocés (I) CrS 1,40 e (7) CrS
- Mov. do Pareô CrS 4 880 600.00 — CAMINO REAL —
5 onos — SP— Kublai Khane Plumito — Cnoaor — Hs .Soo
- Tr, R Nanfd'
« Upecictus — Propr. H^ Sete Voltas

PAREO

6°
Io
2"
3o
4o
5°
6o
7o

—

Piimio

57 2.70
53 6.'0
57 2.60
57 II.7U
54 4 7 90
57 4.5Ü
5' 3.20

Ficção G.f Almeida
Dulerjreen.M Ferreiro
Moonnver.E.Ferroira
TuyuiiMo.J R.OIibciro
.
Celmolgi.J.Fre.re .
Embola,A.Romoi
EtaJo.a.J.M Silva

NÕo corre

AM

m.lroí — Pula
216.000 00

1500

CrS

II "7,'ílO
12 3.20
13 i.60
14 4 10
22 1-100
23 6.70
24 3,90

1'Q Cristiane,

Difs. 3 WI», e 2 corpos — lempo - |-35" — Von; |7)O$2.70
¦ Dup (14) CrS 4 10 ~Ploce>(7)CrS l.BOe.D CrS .1.10 -Mov.
do Poreo CrS 5.599 500,00 - FICÇÃO — F.C 4 anor .- SP Arioms Pet e larnuia — Cnado — Haras Itaiassu - Propr. Vera.
Mana Lod< Palhares — Tremado' — A Moro'ev
7° PAREO — 1000 meiro. -

Pulo AM — Prím.o CiS 260 000.00

Hrj, l Brasil.en«*
fculer, F.Pereiro
Gombeba, J RO^veira . .
Dolisca.JM.Silvo
Swee'Joyce, L.Gonçatves
GalaSkiddv. J Pmlo ...
Glace.l B.Pere.ra
Halminha,G.F Almeida ,
Endyra.G.Menesífs.
10° Andoni,o,C Volgas
1 I" Deade, J.Machado....
1?° Pegmie, J.Ricardo..
13° Suntuosa M Monteiro.. .
IndianEupress, j C Last

56
56
56
56
56
56
56
56

A .10
9,80
23 70
3.00
33,40
23,70
7,20
3,90

26 60

6,50
3 50
13 60
19.30
? 70
5.60.
51,20

- 5.5033.40

5.30
3.90

.1 90
6 30

43.50
21.70

nio
3 70
90
7.60
56
56
52
56

70
2.20
,! 50
2,00

CrS

4.J0
7.70
6.4U
22.10
3.90
3.10
13.50

1300

iitíos — Pislo
178 000,00

DanPoke-, W Gonçalves
.
tthero.M. Monteiro
SolMioo.E Marinho
Jubil, J. p!cordo.
DomR.io.B. Freire
Henry Door, F Perrr.ra
Cevton.J. B Fonseca
SieteEstrellos.F. For ,
BlueSrft!nk,M Andrade

AM

58

—

3 40
18.60
9 70
1 80
I 1,80
5 80
'.20
10.00
24,80

Prêmio

CrS
17,70
20.20
260

é

uma das forças
páreo

do

1 60
6.40
7,80
3.30
26 10
i 30
J. 10

PAREO

8"
I"
2°
3°
4°
_°
6a

—

1000

AM -

mono- - Pista
145 000,00

3.'0
3.30
1.70
15,10
II 50

luyuneta,E.Fetre.ra
58 1,40
Pro.odeBelai.VCoeíí-.o b7 6 00
Acumulado, J.B.Fonsec Cl 56 13 10
Notif.E Santos
5t
3./0
Saragota.DGuignont dR 4 40
Joiiesse, A Machado

49.70

Difs. •úrios corpos e mm.ma ¦ - lempo — I 03 I - Vene. (DOS
1.40
Dup. (13) OS 3,30- Placês (l)Ci$ 1,00. (3) OS 1.70 —
TUYUNETA — F C. 6 onos Mov. Oo Poieo CrS 4.479 800.00
- Haro» Fronteira ¦-- Propr.
RS
Tuyui' II e Gmetta II — Criador
-- Tr. -— A. A'Ou|0.
s f lomboyont
9° Por«0 145 000,00

1000

—

m.t.os

Puto

1° Pò.af Pere.ra
2o PmoCierta. J. FrR-rp.
3o MissBrulour. L Gonçalves
4o Doviata,J.Pmto
5Ü Duquelra J Ricordo .
6" Agomia A Ramo»
/" Realmente. M Monteiro
B^ OroalaA Ferreira ... .

—

56

NM

o Cr$
7 30
60
4 70
30

22.20
17.60
8 60
1 4Ü
5.50
6.00
14 20

37,10
33

1,80
3 00
6.20
11 00

12 50
12,50
28,20

10° Poreo —
216.000,00

1300

—

n«lros

Pisto

NM

-

: 0 U0

37

CS

6.00
_'-. 20
H 70
10.50
J 40
6 20
;. '0
.1 80
' P 20

:04 J0

leTis
DliPLA-EXAIA(06.0!)CrS 35-lOD.Is 2 i 7. em,'
-lmJls2Vent (61 OS 5.60 -Dup <!3)OS 5.20 — Ploce»l6)
OS J,60e(l)CrS4.IO —Mov do Poreo OS 6 721 400.00 ¦- lit-t
M C 4 onos — RS -- Nalonaa e Gv^eyra — CnadO'
P'00' Haro* Son'o Ano do Rio Grande —
Foíenda Mondesir
fremador A MoiqIim
JW-v Gh<üI de opomos Ct$ Í.Ü m.ihoe» 502 mu 3A)

7"

S pistas para a reunião de hoje serão
as do programa Grama e areia
Jóquei Clube de Campos vai anteciO par a sua corrida noturna das terçasfeiras para amanha a noite. Motivo, o
Jóquei Clube Brasileiro vai aproveitar o
fer; ¦ . cila 7 de setembro nara lazer

V

Prên

5 60
¦.' 20

Zen. J M S.\-o
FollyBoy, J R.Ol.ve.ra
Condecorado J Ricardo
leon^do. J B. Fonseca
Ep.lobio. J C Cost-llo
Zonat C Vulgos
O».Blue M Va.'
Bebarbafãc G f Ai^e c
MaSterKmg, J Pearo
Morçio^O-C Xnvier
Favator. R Sitva
ZeréF Pereira
Fmrce G meneses

treinador Roberto Nahid, responsável
O por Jubil, grande favorito de quarta
carreira de ontem, e que fracassou por ter
largado mal. procurou defender o"As
jóquei J.
vaias
Ricardo, dizendo o seguinte:
Em
Sáo
injustas.
Ricardo
foram
J.
para
Paulo, este animal ja era bastante conhecido por suas baldas. Hoje. procuramos
fazer uma experiência usando antolhos e
foi pior para ele. J. Ricardo não teve
qualquer culpa na ma largada de Jubil. Na
próxima, não vamos usar os entolhos e
tudo pode finalmente dar certo. Acho que
o publico foi muito duro com ele. tenho
certeza de que tudo não passou de uma
reação momentânea dos apostadores".

tliUI lui

20
40
57 70

Tempo — Irr02s4- - Vene (3) OS
Di's. 2 \i2 corpo b pescoço
4.80 - Dupla (22) OS 37,10 - Piore (3) OS 3.30 e (4) CrS 5.40
. Mov. do Páreo CrS 5 261 800,00 - POXA - F C 6 onos Cnodor Ha-as B-asii Centra! -GO — ÍOovois e Pairada
Propr -- Haras Gracj -- Tr í Cardoso

Cânter

(Ul

i.o Cr$

5.50
1J 60
32 20
3 50
2.20
20 80

m»tros — Prsta
178 000.00

CaminoReo' J R'CO'C!o
Druryus. D Gu.gnon.
LeSanglier.R Anràn.o
EllervQueen 1 Pinto..
Test FbgM | Gonçalves
Garupa. A Ramos. .
lompe.ro, J M Silvo

Difs. (3/4 de corpo e paleta — lempo — ! 02 3
Vene (5) CrS
4.40 -Dupla (12) OS 6.50 — Placei (5) CrS 3 20 e (3) CrS 3.80
- Mov. doPareoCrS6 107.600.00 - HU - FC3ono>PS Criador — Maros fronteiro — Pronr —Stud
Heathen e Orapeto
Treinador A. Ricardo
Gdmho

do Haras Nacional já tem um novo
ZOA
jóquei. J. M. Silva trabalhou, ontem, a
pensionista do treinador W. Meirelles para
o seu próximo compromisso. A volta fechada foi coberta em 2ml6s 2 5. com boa
ação final. Zoa passou a última milha em
lm46s, sempre pelo centro da pista. Os
últimos 200 metros foram cobertos em 13s.
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1600

Shat-El-Arab

1000
NP
Im0ls2
Escalo e M6»imus
lapetus e Iransfen 1000 Ivl lm00»4
Escalo e Good Lcwye. 1000 NP Im0ls2
Bos.l n Arbclario 1000 NO Im01«3
Pr.nc Negro e Duich 1300 NU Im20s3
Escalo e Good lawyer 1000 NP Im01s2
Heilemo e Dutch
16C0
AP
lm.l2j
Arbolaao e Graftor, 1000 NP Im0!s3

rnutio* — Pista
260.000.00

Nào correram Kibungan/a Yuval e Rava«o. que *oi retirado
D.ls Pescoço e pescoço
DUPLAEXATA 10209) CrS 71 7 00
- Dup. (13) CS 2.60
Tempo — 1'22 - Vene (2) CrS 3.40
-¦
11.60
Mov do Pareô CS
Place (2) CrS 3.50 e (9) Cri
TomPoVere
M C. 5 anos - V
6 639 100 00 - DANPOKtR
—
Prou- ¦-- S*jd Shongr. ia
Horas rio Orla
Siolona - Cnador
Treinado' — C H Coutinho

• Zaibo tem uma ótima apresentação frente a Shat-El-Arab e licou na vez
para ganhar aqui. E um nome difícil de ser batido nesta prova. Shat-El-Arab
volta novamente como grande rival, deixando como terceira opção. Zundy.
ZAIBO - SHAT-EL-ARAB — ZUNDY

( 7)
(II)
( 7)
|I0)
( 71
( 7)
( 6)
(10)

1400

loTroika, J. Ricardo . . .
Èbbre/ro.A Pinheiro...
Ninfeto.E. Ferreira...
Sabeno. W Gonçalves ..
(-ary Tale, G. f. Almeida .
Dyqreta.M Ferreira
Emirada, J W Silva

PAREO

1°
2o
3o
4o
5°
6o
7o
8°
fl°

mm?

1 Pedro*!
l -1 Zabo.J Rica-do
5c. 2o ( 7) Shal-EI-Arab e Upuru 1500 AU Im33s -1
tripodi
56 4o ( 6) Chompatjne Bisquil e Cohill 1600 AU lm39.2. 0
2 Lucrativo J Pinto
60 3» |l 3) Burbon ,. Shal-EI-Arab 1600 GU Im35sl. M Morales
2-3 Deliaco.GV Aimeido
4 Cohill, A Oliveira
57 7° ( 9) tremendo e Shot-EI-Arob 1600 GL Im35s4. W Penelos
55 2o ('1) Zuchet e Jongoville
3-5 Zundy J M Silvo
1600
AP
1 m38s4 A Morales
6 Dartus.E Ferre.ra .) 55 5" ( 6) Suplente e Cohill 1600 GU Im35s3. W. P. Lavor
P Lavor
4-7Shat.EIArab.FPere.ro
59
I 9) tremendo e Suplente '600 GL Im35s4. I
A Morgado
bf 4o ( 8) Lugareno e Mi Punchrto lí>00 NL !m38,.2 C
fl Peiegnno.G Meneses
9 Yoour.J C.Castillo
bl

55 7"
i.-i Io
57 3°
.6 53 4"
S8 7o
56 5o
bf> 4C
56 I"

mslros — Pislo — AM — Piemio — CrS
145 000.00

lempo - - 1 2/ 1 • Vene .4) C-%
Diís 2 corpos t! vários corpos
3,20 — Dup. (13)C.S7,70 — Ploces(4)Ci 1.70e(l)Cr$ 2,20
¦ PP — Pinhol »
Mov. do Pareô CrS 4 454 600,00 - F. C. 3 anos
Propr. —Fernando
Miss Nena —Criador -- Horas Paraná Ltda.
-&. Fcuo
Ferreiro Botelho — Treinador

T PAREO — As 17h00 — 1500 metros — Grama
Recorde — Biriatou (88s2y5) — Cr$ 240 mil
Animais de qualquer pais de 3 o 7 anos, até CrS 800 mil — DUPLA EXATA

Good lu* ve- r B
Carcossore M Moni»,ro
Vo-.mus,J P.nto
Vcr.Velody.rV) Ar-arade
Cer.o W Gonçalves
Gros Jeu. J M Silvo
Arqo/ci.A MochadoP5
Bos.lj R.cardo

'

PÁREO

3°

• Apollon deixou uma ótima impressão na sua estréia e não parou de
progredir. Vai ganhar outra. A luta é mais pela segunda colocação entre
Egberto e Nautique, com uma ligeira vantagem do conduzido de G. Meneses.
APOLLON — EGBERTO — NAUTIQUE

2
/
_•
4
i-1
6
4-- /
8

H00

108 I — Vene. (2) CrS
Difs I 1/2 corpo e poleic -tempo
Plocé(J) !,30e(5)Cf$ 1.60- -Mov
2,00 —Dup (24) CrS 3,30
F C 6 onos
SP
NU8A
do Páreo (CrS 3 741 .700.00
Vesonoe Bor Io — Cr. Propí. Ha ros Sa^io Anua ltda. 1re"-odor
J G Vieira

Morales
Morales
Altano
Po.m F°
Saraiva
Hodecker
Tripodi
CarrapMo
Niclev.ik

8° PAREO -¦ As 17h30 — 1100 metros — Areia
Recorde — Barter (65s4/5) — Cr$ 145 mil
Covalos de 6 e 7 anos. até CrS 590 mil

—

Io Noto. A Ramos ....
54
7.00
17
2 60
49
4,10
7o MaFleui.J. Froir«
57
7 30 14 3.00
3° D.nhoSÓJ R.cordo
4o Great Conclus.on.J.M. Silvo... 56 4.60 23 8.10
56 6.60 24 3 30
5o Nuevo, E Mar,nha

1 vitória

Ace K.nrj e Grave
1500
GL
Im29_3
M
Von Juroí e B A Champion 1000 GL lm36sl M
W
Momotombo e K To Millenium 1200 GU I m 12s
Excepi e Am.go Boca 1400 AU Im?7s3 A
L.lially e El Keats
1600
GM
Im36s3
I
K. Kham c Econo
1200
AM
ImUtl
A
Champion Lord e Amigo Bocas tó00 GU 1 m36s3 R
1600
GM
tm36s3
R
Ulially e El Keati
Champion Lord e Nautique lõOO GU Im36s3 M

Dlfs
CrS
2.50
MA.
José

DUPLA-EXA1A (05-031 OS 6'.10

ZOOL — EL SANTARÉM — MARQUIS
1500 metros — Grama
Potros do 3 anos, sem mais de

51 7.60 11 J5.90
Talgo.M Ferreiro
57 1,90 12 15,10
lionjportcJ. M. Silvo
5.1 53.00 13 15.50
URuffinoJ.B. Fonseca
55 4.50 14 4.20
OcanonE. Ferreiro
Coron.G.Meneses
58 3,20 22 36.20
55 11.10 23 8.70
CormetengoJ Malla
JungleCaiC.Valgas
56 1.1.60 24 4,00
57 3.20 33 22,50
OéonM. Monteiro
NouoonR. Antônio. 52 9.80 34 2,40
5/
11,10
44
3.10
Knvka/J. P.nto

Io
2°
3"
t°
5o
6°
7°
8°
9o
10°

2o PÁREO

Gourmet e New Dandy 2400 GP 2m28s O M Fernandes
El Somarem e Morqu.s 2000 GU 2m03s F.Saraiva
Gourmet e New Dandy 2.100 GP 2m28s C H Coutmho
Gourmet c New Dandy 2400 GP 2m28s M Morales
lugaronão e Lefs Run 2200 AP 2m20s2 M Morales
Shai-EI-Arab e Zoibo 1500 AU lm33s S.M.Almeida
Gourmet e New Dandy 2400 GP 2m28s W Plavor
El Santarém e Zirkel 2400 GU 2m26s3 W P.Lavor
Shol Loncer e Irish Ruler 2000 NL 2m08s2 LD Guedes
Cohill e Clear Day
1600
AU
1 m39s2 A.Morales
Calouro e Limbo Ime 1600 GU Im37s4 A Morales
Derek e D.And Pipers 1600 GP lm36s A Morales

6° PAREO - As 16h30
Recorde — Biriatou (88s2/5) - CrS 260 mil

1300 metros — Pilta — AM — Prtmio — Cr$
178.000,00

—

DUPLA EXATA (02-0B) CrS 19,50 - Drfs l/J <orpo« 3 corpos
•—
Dop. (14) CS 4,20
Vene. (2) CS 7,60
lempo — 1'21
Ploces (2) CrS 3,00 e (31 CS I 60 Mov. do Párno CrS
RS Ouamer Loiin c
MC 5 onos
4.415000.00 — 1ALGO
- Tr M.
Escorpodo — Ciodor — Siud Fusa - Propr. Stud Neco
Niclev.sk

5° PÁREO — As 16h00 — 2000 metros — Grama
Recorde — Vada (120s) — Cr$ 650 mil — Cavalos e éguas de qualquer país de 4 anos e mais —
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA
I---I

La Troika, por Pinhal em Miss Nema,
venceu o terceiro páreo da corrida de
ontem no Hipódromo da Gávea, dominando no final com autoridade a competidora Ebbrezza, que acabou formando a
dupla. A ganhadora teve a direçáo de
J.Ricardo e assinalou lm27sl 5 para os 1
mil 400 metros na pista de areia macia.
A primeira prova da reunião foi ganha
por Talgo, que acabou surpreendendo
nos metros finais o favorito Transporte.
Talgo teve a direçáo do aprendiz M.Ferreira e marcou lm21s para os 1 mil 300
metros. Os demais ganhadores foram os
seguintes:
Io PÃREO

Maroles
Estreante
M.
Solve Ela e Icanlevon. 1400 AP lm2°sl. L. Coelho
Madlena e Grolella 1600 GU Im37s2. A. Morales
Darxono e Egoyante 1300 NL Im22s4. W.G. Oliveira
Última Eva c Gona 1300 AM Im20s3. C. Rosa
Ebenila e Sabujá 1300 AP Im21s3. C A Morgado
Eremira e Silver Cup '000 AP Im0ls2. 1 C. Soares
Eben.la e Ecosse 1300 AP Im21s3. A. Arau|o
Ebonito e Oonriora H0O AU Im09sl. J. A. Limeira

sempre a cerca externa. Sua açáo tina»
era muito boa.
Para o Grande Prêmio Presidente Arthur da Costa e Silva, um bom apronto
para Cedron, que assinalou 50s para os
800 metros, muito controlado pelo jóquei
G.Menezes. Os últimos 200 metros foram
cobertos em 124/5. El Santarém, um
apronto de 1 mil metros em Im02s2'5,
com J.Ricardo fazendo posição no seu
dorso. Mostrou neste exercicio que está
completamente recuperado da sua fraca
apresentação no Grande Prêmio Brasil.
Para a sétima carreira, Zundy, com J.M.
Silva um ótimo apronto de 43s2 5 para os
700 metros, correspondendo aos apelos
do jóquei quando um pouco alertado nos
200 metros finais do apronto. Shat-ElArab, sem maiores preocupações de tempo, agradou com uma passada suave de
54s nos 800 metros, num autêntico galope
de saúde.
Para a oitava prova, Good Lawer, com
T.B. Pereira, desceu a reta final em 36s25,
com sobras visíveis. Para a nona carreira,
Gamblin'Gal, com R. Macedo, um apronto de 37s para os 600 metros, com sobras.

La Troika ganha com autoridade

4° PAREO — As 15h30 — 1400 metros — Grama
Nice Boy (82,s2/5) — Cr$260 mil Potrancas de qualquer país de 3 anos
INICIO DO CONCURSO — DUPLA EXATA
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São Paulo
enfrenta o
Palmeiras
São Paulo — Uma vitória esta
tarde, no Morumbi, diante do Paimeiras, dará ao São Paulo (junto
com o Coríntians), a condição de
lider do primeiro turno do Campeonato Paulista. A equipe dirigida
pelo técnico José Poy está em segundo lugar (tem 19 pontos), mas os
seus jogadores podem ter um problema: o cansaço, pois jogaram sexta-feira à noite, em Porto Alegre,
contra o Grêmio, pela Taça Libertadores da América.
Os jogadores do São Paulo retornaram ontem e passaram o dia em
repouso. José Poy teme que o desgaste do time possa influir numa
possível queda de produção. No
Palmeiras, o técnico Rubens Mineili, que assumiu o comando da equipe recentemente, não tem problemas e promete um futebol ofensivo,
inclusive porque a vitória deixará o
time (tem 16 pontos e está em quinto lugar) numa posição bem melhor
na tabela.
Tanto os torcedores do São Paulo como os do Palmeiras devem
comparecer em grande número ao
Morumbi. Os primeiros, motivados
com a subida de produção da equipe e a recente goleada de 4 a 1 sobre
a Portuguesa de Desportos, e, os
palmeirenses, animados com a contratação de Minelli, um dos treinadores mais experientes e respeitados do país.
Apesar de possuir um elenco meIhor, o São Paulo, por estar disputando simultaneamente o Campeonato Paulista e a Libertadores da
América — e por ter atuado sextafeira contra o Grêmio (0 a 0) — não
pode ser apontado como favorito
do clássico de hoje. O Palmeiras,
após uma campanha irregular, melhorou e reúne condições de vitória,
razão pela qual seus jogadores treinaram ontem no Parque Antártica
num clima de otimismo.
No São Paulo, o técnico José
Poy tem duas dúvidas: Gassem ou
Boni; Paulo César ou Zé Sérgio,
sendo que neste último caso tratase de um problema de ordem tática.
As equipes estáo assim definidas: São Paulo — Valdir Peres;
Êder, Oscar. Gassem (Boni) e Nelsinho; Almir, Renato e Everton; Paulo César (Zé Sérgio), Serginho e
Mário Sérgio. Palmeiras —Gilmar;
Benazi, Luiz Pereira. Deda e Vargas; Rocha, Carlos Alberto e Aragonez; Jorginho, Baltazar e Baroninho.
Os demais jogos ria rodada de
hoje são: América x Portuguesa de
Desportos, em Rio Preto; Santo
André x Internacional, em Santo
André; XV de Jaú x Comercial, em
Jaú; Botafogo x Guarani, Ribeirão
Preto; Ferroviária x Juventus, Araraquara; Sáo José x Taubate, Sáo
José dos Campos; Francana x Marilia, Franca.

Rodada
RIO
Volta Redonda x Fluminense
Americano x Madureira
Botafogo x Vasco
Bonsucesso x Bangu
SÀO PAULO
Palmeiras x Sao Paulo
Botafogo x Guarani
Ponte Preta x Santos
America x P. Desportos
Sáo José x Tauboté
XV Nov. Jaú x Comercial
Santo' André x Inter
Ferroviária x Juventus
Francana x Marília
MINAS
Cru/ei ro x Atlético
Valeriodoce x Tupi
Uberaba x Uberlândia
Democrata (SL) x America
Guarani x Democrata (GV)
R.G. DO SUL
Sâo Paulo x Esportivo
Caxias x Novo Hamburgo
São Borja x Juventude
PARANÁ
Coritibo x Motsubara
ESPÍRITO SANTO
Guorapari x America
Ordem e Progresso x Colatiro
Vitória x Estrele do Norte
GOIÁS
Goiás x Vila Nova
Itumbiara x Atlético
Anapolina x Nacional
BAHIA
Vitória x Itabuna
Bahia x Serrano
MATO GROSSO
Misto x Dom Bosco
Mt. DO SUL
Comercial(PP) x Comeroal(CG)
Tave ropoiis x Operóno(CG)
Corumbaense x Operanc(D)
MARANHÃO
ImperotT.z x São José
Boa Vontade x Tupan
Moto x Expressinho
CEARÁ
Ceara x Guaram(S)
Icasa x Guarani(J)
R. G. DO NORTE
América x Alecrim
PERNAMBUCO
Ferrovmrio x Paulistano
América x Comercial
Se'e Setembro x Atlético
Esporte x Náutico
PARAÍBA
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Inter dá goleada e
ganha primeiro turno

Porto Alegre — Com facilidade, o
Internacional goleou o Guarani, de
Bagé, por 4 a 0 e sagrou-se campeão do
primeiro turno do Campeonato Gaúcho, ganhando o primeiro ponto extra,
em que o destaque foi o retorno do
centroavante Geraldão, autor de dois
gols. Edevaldo fez os outros dois.
O Guarani, penúltimo colocado do
Campeonato, tentou inutilmente defender-se, e perdeu, também, a gratiflcação extra de Cr$ 3 milhões, oferecida
pelo Grêmio, para que evitasse a vitória do tradicional rival, depois que o
próprio time gremista perdeu, no inicio da semana, a chance de obter o
ponto extra, ao empatar com o São
Boija.
No primeiro tempo, o Internacional
atacou em massa todp o tempo e já no
seu primeiro ataque perigoso, aos 4

Bola Dividida

minutos, surgiu o gol de cabeça de
Geraldão, após cruzamento de Mauro
Galvâo. Apesar de utilizar seus ponteiros nas jogadas de fundo, só aos 37
minutos surgiu o segundo gol do time
colorado, de pênalti, cometido sobre
Ruben Paz, e cobrado com perfeição
por Edevaldo, sem chance para Osvaldo.
Já no início do segundo tempo,
Geraldão perdeu um gol, e logo depois
Osvaldo salvou Lim lance. O bandeirinha erroneamente deu escanteio, e
permitiu a Geraldão, de cabeça, totalmente impedido, marcar o terceiro gol.
O Guarani, então, passou a atacar e
tentar pelo menos um gol, mas foi o
Inter que fez o quarto, com Edevaldo
cobrando com perfeição uma falta, aos
28 minutos. Geraldão ainda perdeu
outro gol, ao chutar na trave, aos 35
minutos.

Returno começa a 23
apenas com um jogo
O 2o. turno do Campeonato Estadual de Futebol começa dia 23, com o jogo Campo Grande x Americano, em
ítalo dei Cima, de acordo com a tabela aprovada pelo
Conselho Arbitrai da Federação. A última rodada está
prevista para o dia 7 de novembro.
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Sandra Moreyra
As prejudiciais,
mas inevitáveis viagens do Flamengo,
que já começam a
baixas no
' provocar
time. ou enervar os
jogadores e a preocupar o técnico Car1
pegiani, deviam deiY______/
xar o Vasco mais
tranqüilo e animado
para o jogo de hoje. Mas, pelo que se
notou esta semana em São Januário, os
vascaínos estão assustados só porque
vão ter de enfrentar um Botafogo em
tempo de crise.
Onde o Vasco foi buscar argumentos para provar que um time em crise
aguda, subnutrido e desmotivado como
o Botafogo pode arranjar forças para
ameaçá-lo, francamente, não sei. O que
isto revela mais uma vez é a insegurança
e a intranqüilidade com que os vascaínos, jogadores e dirigentes estão disputando o Campeonato.
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Governo argentino
resolve conferir
contas da Copa-78
Luis Cláudio Latgé
Buenos Aires — A Fiscalia Nacional de lnvestigaciones Públicas decidiu chegar as contas do
Mundial de 78, organizado pela Argentina, ao
custo de cerca de 520 milhões de dólares (Cr$ 104
bilhões) — muito mais do que qualquer outro já
realizado. Até hoje. as contas da organização cio
torneio nào foram tornadas públicas.
O "Escândalo da Copa" tem merecido destaque no noticiário local e o ex-Secretário de Fazenda, Juan Alemann, que desde aquela época denundirigentes que
cia os gastos públicos, acusou os"dilapidação
de
organizaram a competição de
fundos". Ontem à noite, ele advertiu que tem
razões para temer um atentado e responsabiliza
"desde
já" o então presidente do EAM, ViceAlmirante Carlos Lacoste, e ao antigo Comandante da Marinha, Almirante Emilio Massera.

1" RODADA
Campo Grande
23/9
25/9 Fluminense
26/9
Bangu
Volta Redonda

Esta é talvez a primeira ocasião em que os atos
do regime militar, que governa o país desde 76, sáo
investigados. As denúncias de gastos indevidos
com a organização do Mundial foram feitas ainda
durante o Campeonato, mas com a vitória da
Argentina, campeã mundial de futebol, naquele
ano, as coisas se acomodaram
O então Secretário de Fazenda, Juan Alemann, pedia a apuração dos gastos, que incluíram
a construçáo de estádios, reforma de autopistas,
ampliação do aeroporto e intalação de sistemas de
comunicação. Mas as contas foram analisadas
pelo tribunal de contas e entregues a Presidência.
Mais tarde, o EAM foi dissolvido.
A Agência DYN, contudo, voltou a revirar a
poeira dos livros do Mundial e, na última semana,
conseguiu apurar que os gastos foram da ordem de
520 milhões de dólares. Não conseguiu, porém,
chegar à contabilidade, pois os arquivos estáo sob
a guarda da presidência.
A revelação da soma consumida pelo Mundial,
por si só, parecia incriminadora. E um dos membros do Tribunal de Contas, que renunciou ao
cargo por discordar dos procedimentos adotados,
revelou que o controle não passou de uma verificação de recibos: náo teve nenhum poder de questionamento.
O retorno do investimento, segundo a FIFA,
foi de apenas 31 milhões de dólares (CrS 6 bilhões
200 milhões), sendo que apenas uns 10 milhões
(CrS 2 bilhões) foram embolsados pela Argentina.
Melhor rendimento conseguiu o Governo do então
Presidente Videla, que enfrentava duras resistèncias nas ruas e, com a vitória, conseguiu alguma
tranqüilidade.
A discussão tornou-se ainda mais polêmica
com a troca de acusações entre antigos funcionarios do Governo: o ex-Secretário de Fazenda. Juan
Alemann, e o ex-presidente do EAM. Carlos Laçoste. O Vice-Almirante, que chegou a ocupar por um
interinato a Presidência da Nação, em 81, e foi
também Ministro da Ação Social, no Governo
Galtieri, entre outros cargos relevantes que
ocupou na administração pública, pediu explicações e ameaçou processar o economista.
O assunto cresceu como uma bola de neve e
todos os gastos do Mundial começaram a ser
discutidos: principalmente a construção de estádios considerados "elefantes brancos" e os chamados "gastos extras", que na exposição do Ministro
Martinez de Hoz sobre o Mundial somaram muito
mais do que o percentual comum para este item
da contabilidade. Segundo fontes bem informadas, parte do dinheiro teria sido empregada na
compra de armas.
Finalmente, o titular da fiscalia Nacional de
Invcstigaciones administrativas. Carlos Luis Cabral. anunciou que as contas serão investigadas. A
normalidade do procedimento, contudo, nao deixou tranqúilo ao ex-Secretário Alemann. Ele teme
um atentado e pediu ao Presidente Reynaldo
Bignone "que ordene a eliminação do microexercito pessoal do Almirante Massera (a quem
acusa, por antecipação, juntamente com Lacostei.
que excede muito o que pode ser uma custodia
pessoal".
Em 78. quando a Argentina vencia o Peru.
numa goleada que deixou o Brasil fora das finais.
a
uma bomba estourou em sua casa. Segundo ele, "e
relação deste atentado com suas declarações
muito clara".
— Quem tinha, então, suficiente impunidade
para atrever-se a colocar uma bomba a poucos
metros de uma Comissária de Policia tão concorrida como a 33. em uma ma tão movimentada, e
apenas iniciada a noite?
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2a RODADA
2/10

3/10

América
Portuguesa
Flamengo
Campo Grande
Americano
Bangu

x
x
x
x
x
x

Volta Redonda
Botafogo
Bonsucesso
Madureira
VascoFluminense

Bonsucesso
Madureira
Botafogo
Volta Redonda
Americano
Bangu

x
x
x
x
x
x

Portuguesa
Bonsucesso
Botafogo
Bangu
Campo Grande
Fluminense

x
x
x
x
x
x

Anda rai
São Januário
Maracanã
ítalo dei Cima
Godofredo Cruz
Maracanã

3a RODADA
09/10
10/10

12/10

Portuguesa
Fluminense
Flamengo
Campo Grande
América
Vasco

Teixeira de Castro
São Januário
Maracanã
Raulino de Oliveira
Godofredo Cruz
Ma roca nq

4a RODADA
17/10

Americano
América
Madureira
Volta Redonda
Flamengo
Vasco

Ilha do Governador
Moça Bonita
Marechal Hermes
Moça Bonita
ítalo dei Cima
Maracanã

5a RODADA
América
Portuguesa
Botafogo
Bonsucesso
Fluminense
Madureira

x
x
x
x
x
x

23/10
24/10

Bonsucesso
Portuguesa
Volto Redonda
Americano
Campo Grande
Vasco da Gama

x
x
x
x
x
x

30/10

Portuguesa
Bangu

20/10

21/10

Campo Grande
Bangu
Americano
Vasco da Gama
Volta Redonda
Flamengo

Anda roí
S. Januário
Mal. Hermes
Moça Bonita
Maracanã
Moça Bonita

6a RODADA
Fluminense
Flamengo
Madureira
Bangu
Botafogo
América

Sào Januário
Moça Bonita
Raulino de Oliveira
Godofredo Cruz
ítalo Del Cima
Maracanã

7a RODADA

Flamengo
Volta Redonda
Campo Grande
Americano
Flamengo

31/10

Bangu

x Madureira
x América
ou
x Fluminense
x Botafogo
x Vasco da Gama
x Bonsucesso
x Fluminense
ou
x América

Ilha do Governador
Maracanã
Maracanã
Raulino de Oliveira
ítalo Del Cima
Godofredo Cruz
Maracanã

6/11

7/11

Madureira
América
Vasco da Gama
Volta Redonda
Campo Grande
Americano
Vasco da Gama
América

x Bonsucesso
x Flamengo
ou
x Botafogo
x Portuguesa
x Bangu
x Fluminense
x Botafogo
ou
x Flamengo

Sao Januário
Maracanã
Maracanã
Raulino de Oliveira
ítalo dei Cima
Godofredo Cru,?
Maracanã
Maracanã

9a Rodada
10/11
10/U

11/11

Fluminense
Portuguesa
Bonsucesso
Madureira
Flamengo
Vasco do Gama

Campo Grande
América
Botafogo
Bangu
Americano
Volta Redonda

x
x
x
x
x
x

Sáo Januário
Marechal Hermes
Moça Bonita
ítalo Del Cima
Maracanã
São Januário

10a Rodada
13/11
13/11

13/11
14/11

América x Madureira
Bonsucesso x Campo Grande
Flamengo x Bangu
ou
Botafogo x Fluminense
Portuguesa x Vasco da Gama
Volta Redonda x Americano
Botafogo x Flummese
ou
Flamengo x Bangu

Andarei
Teixeira de Costro
Maracanã

21/11
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Botafogo
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Maracanã

Ma roca ^o
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Flamengo x Vasco cio Gamo
¦
v : •_: Redonda
• .

.

,. ¦ . - ..oro

E quiser ser um candidato dc
verdade ao título deste turno ou
ao menos ganhar uma renda recorde no jogo com o Flamengo, do dia
19, o que o Vasco tem de fazer é deixai
dc lado essas tolas histórias dc que um
time em crise se torna perigoso e tratai
de jogar o bastante para vencer seu
perturbado adversário desta tarde.
O Botafogo não tem mais pretensoes neste turno, se é que chegou a ter
alguma vez. A vitória para ele tem
apenas a vantagem de assentar um pouco a poeira e aliviar a pressão que seus
diligentes vêm sofrendo. É evidente que
assim mesmo deve ser encarado com
respeito e seriedade. Mas daí a assustar.
vai uma grande distância.
Enfim, sempre é bom para Mirandinha e companhia saber que ainda metem medo em alguém.
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vôlei feminino continua esfusiante, numa ascensão que ninguém nem seus técnicos, esperava tão rápida. A atuação das moças
brasileiras contra o poderoso time da
União Soviética foi um espetáculo de
técnica, garra e determinação. A vitória
colocou o nosso vôlei no primeiro plano
mundial. Foi realmente notável.
Mas tomara que as moças não tenham ouvido os elogios frenéticos, do
tipo oba oba. com que foram brindadas
durante a partida. Tomara que, se ouviram ou souberam, não acreditem que
são fantásticas, insuperáveis, as melhores do mundo. Tomara que continuem
imunes a tudo isso e jogando com a
mesma aplicação e seriedade que tem
sido o principal fator de seus belos
triunfos. Tomara que elas não se deixem
nunca envolver, como aconteceu com os
do futebol, e conservem para todo o
sempre a humildade que levam para as
quadras. Amém.

Maracanã
Moço Bonita
Paulmo áe Oliveira
Maracanã

11a Rodada
20/11

Vasco é o único adversário que
pode fazer frente ao Flamengo.
Mais que os outros ele tem time
a até agora fácil camiperturbar
para
nhada do Flamengo pela Taça Guanabara. No entanto, fica todo agitado
porque o seu combatido adversário de
logo mais não tem dinheiro nem para
pagar a pensão da Dona Carlota. É
incrível!
Jogo é jogo e, como o Botafogo
continua vivo, claro que pode ganhar o
clássico dc hoje. Mas, convenhamos,
que sua vitória seria uma zebra homérica, de derrubar milhares na Loteria. O
favorito, ninguém duvida, é o Vasco.
Além de estar (aparentemente pelo menos) sem problemas internos, acertou a
melhor formação de seu time com a
efetivação desse excelente Giovani, tem
seus jogadores em boa forma com os
salários em dia, bem alimentados e bem
dormidos. Medo de que, então? Ouem
tinha dc temer era o Botafogo, se tivesse disputando outra coisa senão uma
vitória moral.

O

Maracanã
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Americano ítalo dei Cima
Portuguesa Maracanã
Bonsucesso Moça Bonita
Flamengo Volta Redonda

(Este jogo pode ser transferido para dia 29 de setembro
Flamengo jogar pela Taça Libertadores da América).
América x Botafogo Mcracanã
Vasco x Madureira São Januário
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Escândalo
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Sérgio
Zé
pode voltar ao time hoje
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HISTÓRIAS: Genuíno, um centroavante que veio de Minas para o Madureira e como era bom de bola acabou no
Vasco, andava tendo seguidas distensoes. o que levou o médico do clube a
mandá-lo a um dentista, desconfiado de
que algum foco o estava prejudicando.
Depois de minucioso exame, o dentista concluiu:
O senhor, seu Genuíno, vai precisar extrair alguns dentes.
1: pra já — disse Genuíno.
1 prontamente colocou em cima da
mesa do surpreso dentista a su.i ni r. :i:!ia
e reluzente dcnt.iduia.
;____£.
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Fl uminense arma quadrado contra o V, Redonda
-

Contundidos m*
melhoram
no Flamengo
O Flamengo passou ontem de
uma situação aparentemente desesperadora à tranqüilidade total
com a possibilidade, constatada
após revisão médica em vários jogadores. de poder contar com os
titulares no jogo contra o América,
terça-feira. Dos quatro contundidos
no amistoso contra o Combinado
Cearense, apenas o zagueiro Mozer
continua cum a escalação ameacada.
Depois de conversar e examinar
Júnior, Adilio. Andrade e Mozer, o
medico Célio Cotecchia considerou
a situação do zagueiro a mais dificil, embora sem afastar a possibilidade de o técnico Carpegiani contar com ele. Caso Mozer não possa
enfrentar o América, Figueiredo sera seu substituto.
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Andrade com bola
A satisfaçào do Departamento
Médico do Flamengo foi visível,
quando soube que o meio-campo
Adilio realmente não havia sofrido
fratura no pe. Adilio se machucou
no amistoso e continuou jogando
normalmente até o final, desembarcando no Galeão com o pé bastante
inchado. Fez várias chapas do local
ontem, que nada acusaram. O médico Célio Cotecchia acredita na
sua recuperação para o jogo contra
o America.
A situação de Júnior também
nao preocupa. Ontem, ele fez exames e aplicações no músculo da
coxa direita. Depois, conversou rapidamente com Carpegiani, deixanrio evidente que estará totalmente recuperado na terça-feira.
Satisfação maior deu Andrade,
que também chegou de Fortaleza
sem poder apoiar o pé no chão, com
o tornozelo muito inchado, e ontem
chegou até a treinar com bola. numa prova de grande recuperação, o
que praticamente garante sua escalação. Mozer, porém, continuará fazendo tratamento no joelho direito,
onde sofreu uma torção.
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Acaba a competição
negoo
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"Por tal
cio:
.#--¦-. .ti
que perdemos?" Quando c futebol. verdadeiros
>}
tratados aparecem.
'"' No futebol ainda vá
lá. É nosso melhor
PNB e sua queda no
mercado afeta profundamente, se não
a economia nacional, pelo menos
a nossa bola murcha um pouco.
O que seria daquele cara que
no ano passado, num restaurante
a demora do
francês reclamava
"Qué
que cès mon
garçom assim:
sui
trois
camará, moá
joá chamO
monde
ta
bom.'
pion de
entendido
o
deve
ter
garçom
champion du monde, olhou meio
assim para o cara, tentando caleular campeão do que seria aquele
tipo meio ruim. todo sem jeito de
campeão. Talvez xadrez? A gente
nunca sabe. E o cara batia no
peito sua qualidade que era a dos
jogadores campeões de 58, 62 e
70. Uma banca enorme. Igualzinha a que botamos na Espanha.
Antes de terminar a Copa, é claro.
E vem o torneio de basquete e
aparecem as explicações: "Foi
nervosismo... ela bateu no aro. Se
entra, eles entravam pelo cano.

w
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Na outra eles vão ver... não são de
nada." Ou então no torneio de
vôlei: "Não jogamos convencidos
de poder ganhar... mas agora a
gente pega elas..." Pombas, se
não entramos convencidos de poder ganhar fica meio ruim reclamar.
Até mesmo nosso grande João
do Pulo reclamou de um ventinho
que só ventou para seu lado. O
outro reclamou que a KGB "áso
obrigou a entrar na piscina
pressas e sem aquecimento". Todos tinham aquecido menos ele,
mas tudo bem. Depois seria barbada. Não ganhou mais nenhuma.
de cavalo eles expliEm corrida
"Não
cam:
pegou a raia...".
Acho que está na hora de acabarmos com baboseiras. Profissionais reclamando dc profissionais e
se dizendo amadores. Tudo dentro
dc uma farsa que já ficou ridícula.
Nossa realidade é bem conhecida:
somos primeira turma em futebol
e podemos ganhar uma em cada
quatro, mais ou menos, em média.
Simplesmente porque temos miIhões de praticantes desse esporte.
Nos outros não temos muita gente
e em alguns quase ninguém. O
vôlei se populariza um pouco nas
praias, mas mesmo assim ainda é
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pouco praticado. Aqui c cm outras
partes.
Os Estados Unidos, por exempio, quase que não dão bola a este
esporte. Felizmente. No basquete
feminino quantas praticantes temos? Cem'? Duzentas? Como ganhar de países onde existem milhares de praticantes? Os homens
do nosso Comitê Olímpico devem
entender que não existe fábrica de
atletas e devem abrir quadras ou
campos de esporte para milhões
poderem praticar e desenvolver.
Nosso esporte olímpico é limitado
e seus pobres resultados estão
dentro da medida deste limite.
Lembram quando em Minas
Gerais só quem sabia nadar era o
Fernando Sabino. que treinava
com o Gérson? Pois o Benedito
mandou fazer piscinas, algumas
bem mambembes, cm parques de
algumas cidades. Os mineiros, lá
do interior, foram várias vezes
campeões infantis de natação.
Vamos acabar-com esta choradeira dc derrotas normais e tratar
de lutar contra o elitismo dos nossos esportes que estão somente ao
alcance de pouca gente. E com
muita gente praticando, poderemos competir cm pé de igualdade,
ganhando ou perdendo como no
futebol.

ATENÇÃO TODAS AS MOTOS

Na verdade, o coletivo de apenas 20
minutos que o técnico orientou ontem
de manha, nas Laranjeiras, mostrou
que o planejamento tático com quatro
homens no meio-campo não está entrosado para funcionar satisfatoriamente.
Os titulares venceram os reservas de 2 a
0, gols de Zezé Gomes e Nei Dias.
O treino também deixou claro que
a cobertura nas subidas de Nei Dias,
pela esquerda, ao ataque, náo funcionou perfeitamente. Lula, entretanto,
acha que os defeitos serão acertados
até o momento do jogo. Mas adiantou
que, se sentir o time com dificuldade
para desenvolver as jogadas, pode lançar Machado pela direita e voltar ao
esquema tradicional.
De qualquer forma, o time estará
bastante desfigurado e isso preocupa
Lula, especialmente porque joga no
campo do adversário e a campanha do
Volta Redonda tem sido razoável na
Taça Guanabara.
O time vai sentir. É inevitável,
pois está desfigurado taticamente com
a entrada de Amauri pela extremadireita. Mas isso não quer dizer que se
posicione sempre pelo setor. Zezé Gomes terá de se revezar com Amauri e
Delei tambem poderá cair pela direita.
A cobertura nas subidas do Nei também foi modificada. Caberá ao Eraldo
sair para o combate ao adversário que
for lançado às suas costas e a Jandir
cobrir o zagueiro. Pela direita, sai Jandir no bloqueio ao ponta-esquerda do
Volta Redonda, e Tadeu se mantém na
área. Tudo isso foi treinado, discutido c
creio que sairá tudo certo.
Com a liberação de Gilcimar, Robertinho e Rubens, que sentiu dores
musculares após o treino de ontem.
Lula teve de recorrer aos juniores Mau
rão (zagueiro), Pedro (apoiador) e Machado. alem de Wallace (laterais) e Paulo Vítor para a reserva. Se Delei for
vetado, ficará no banco apenas para
fazer numero. A delegação deixou o Rio
ontem a tarde e se concentrou no Hotel
Sider, em Volta Redonda.
Carta de Rafael
Um porta-voz do ex-vice-presidente
de futebol Rafael de Almeida Magalháes t>steve ontem no clube para notificar os jogadores, comissão técnica e
torcedores de suas atividades durante o
tempo em que ocupou o cargo. Na ocasiao. exibiu uma carta do dirigente,
endereçada ao presidente Silvio Kelly,
onde esclarece questões controvertidas, como os empréstimos leitos a bancos. e o prêmio de Cr$ 150 mil pela
classificação da equipe a semifinal da
ultima Taça de Ouro.
Como Silvio Kelly atnda nao reassumiu o cargo de presidente, a carta foi
entregue ao supervisor Dante Rocha. O
emissário de Rafael ainda convidou os
chefes de torcida para um almoço, dia
17, no apartamento do dirigente.

Sivaldo depende
<la revisão médica

A partir de agora, a experiência mundial da Honda em moto
escola esta a sua disposição Esta experiência faz com que
o aluno saia da moto escola em condições de ti^aro máximo
proveito de soa moto sem contrariar os princípios de serju¦¦¦<nçã É que na Moto Escola Honda, tudo esta voltado para
' ./et de você um verdadeiro motociclista
"3w
O', .nstrutores por exemplo, são formados
Honda
míJ"i
peia própria

A pista de 3 000 metros e exclusiva e f y. construída especialmente para dar ao aluno totais condic ões de aprendizagem
As aulas teóricas complementam o • ,fso dando ao aluno
maior consciência aas reara<= bas. 1 , -,-¦ segurança
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João Saldanha
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O coletivo de ontem não serviu
para o técnico Dudu decidir entre
Everaldo e Zedilson quem forma na
zaga rio America ao lado de Duílio
para o jogo contra o Flamengo, na
terça-feira. Em compensação, o técnico adiantou que ao indicado cahera acompanhar Zico e não lhe dar
liberdade para se movimentar na
entrada da área.
O técnico só desfaz a dúvida no
vestiário do Maracanã, na hora de o
time entrar em campo. Após o treino de ontem, exibiu num tabuleiro
rie botões seu esquema para vencer
o jogo. E ficou claro que, alem de
Zico, ele se preocupa com as descidas de Júnior.
Antes, no rápido coletivo, orientou o time reserva para atuar de
forma semelhante ao adversário,
determinando ao lateral-esquerdo
Sérgio Pinto que penetrasse em
diagonal. O esquema funcionou
perfeitamente e Dudu então revêlou que na recreação de amanhã, no
Andarai. vai ajustar melhor o bloqueio a Zico e Júnior.
- O importante e que o Zico
nao tenha espaços para se movimentar, pois qualquer descuido sera fatal Vamos adotar uma cobertura pelo setor direito da defesa
para impedir que Júnior desça em
diagonal para trabalhar a bola com
Adilio e Lico. Sao as principais jogadas do Flamengo e, se as anularmos. temos chances de ganhar o
joao.
Sem Pires, cumprindo suspen
sao. o time formou com Gasperin.
Chiquinho. DuillO. Everaldo e Atrtim. João Luis. Gilberto e Eioi, Cesar. 1 m.ssnho e Gilson Moreno em
recuperação cie contusão no toelho.
•
pode fismrar na reserva t .
Alexandre e /.edilson
As outras v.n...s
:r,es
;i./.' '•_¦___) di>pu!ad:i> por
P....o

•.

Pouca gente no esporte

Dudu arma tática
para parar Zico
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Figueiredo apura a impulsão na expectativa de voltar ao time no lugar de Mozer, único que ainda preocupa

Estarão hoje na Gávea apenas
' os jogadores que nãu enfrentaram o
combinado cearense. Carpegiani liberou a maioria dos titulares que
farão amanhã o apronto para o jogo
contra o America. Leandro fará
uma série de testes e poderá garantir sua escalação na lateral direita,
voltando a equipe.
Leandro participou do treinamento, ontem, mas tornou a sentir
dores musculares, sendo dispensado dos exercidos rie hoje. Ele jã
está recuperado, necessitando apt.'nas rie tempo para se readaptar.
Caso se sinta bem, Carpegiani podera lança-lo na equipe, embora
sua intenção inicial fosse repetir o
time que foi derrotado em Fortaleza. com Cantarele. Antunes, Mozer,
Marinho e Júnior; Andrade, Vitor e
Zico; Lico. Titã e Adllio.
Leandro entraria no lugar de AnUmes, provocando a única modificação na equipe, ate porque todos
acreditam na recuperação de Mozer. Figueiredo e a primeira opção
de Carpegiani para o limar de Mozer, pois mostrou estar totalmente
recuperado.

Se-v'.: .-„.

Delei pode ser o novo desfalque no
Fluminense para a partida desta tarde,
contra o Volta Redonda. A exemplo de
Robertinho. Gilcimar e Rubens Galaxe, também se queixou de dores musculares após o treino de hoje. O técnico
Lula. porém, conta com o apoiador para armar um esquema de jogo com
quatro no meio-campo, fazendo um
quadrado, que, segundo ele, tem tudo
para acertar.
Jandir terã a função de fazer a
cobertura da defesa, enquanto Zezé,
Amauri e Delei, se jogar, se revezarão
na ocupação da ponta-direita. Se Delei
for vetado, então Machado, um centroavante que tambem joga na posição,
será escalado.
Experiência

Leandro faz teste

Ti ,•;..-.:

V. REDONDA X FLUMINENSE
tocai: Estádio Roulino de Oliveira.
Horário: 16h30min.
Juiz: Artur Ribeiro Araújo.
- Wilson teite,
Volta Redonda
Paulo
Verdun, Renato, Edinho e Nem,- Russo, Leo
e Moreno; Botelho, Eli Mendes e Sivaldo
(Amarildo).
Técnico: Jorge Vitorio.
Fluminense — Paulo Goulart, Aldo, Tadeu, Eraldo e Nei Dias; Jandir,
Delei
(Amauri) e Zezé Gomes; Amauri (Machado), Flávio e Cléber.
Técnico: Lula.
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Volta Redonda — O ponta-esquerda Sivaldo sentiu uma fisgada na coxa e teve que
deixar a recreação rie ontem de manhã
Mesmo assim esta concentrado com os companheiros, mas sua escalação depende ria
revisão que o medico Joáo Paulo cio Vai vai
fazer
Preocupado com a seqüência rie contusoes — Luis Cláudio e Sérgio Luis estão
afastados da partida -- o técnico Jorge Vitorio confirma que o Fluminense e favorito,
mas garante que. nem por isso. o Volta
Redonda será um adversário fácil de ser
vencido.
— Vamos repetir o esquema dos ultimes
jogos, que consideramos ofensivo, e aproveitar o apoio da nos-a torcida.
:• dois veO jogo mana o reenconír
lhos amigos: Jorge Vitorio e Lt mbos ex
jogadores du FU11ninen.se. que. riesrie o ano
passado, trabalham como treinadores Por
sinaí. quando Lula estreou dincinrio ,1 er;u:
pe mnior do Fiurcmetisr t.*ve como p:
1
ro adversário .¦'.¦¦:
¦ .¦ ¦
1
dincirlo por Ji ':_.•¦
ra i-i.ioecasíe pv.ri«-::ui.'. Lula soube •, i.-ar o
'
Ji-Uo e \ ••iii er pu:' 5 a
¦-¦
Aaora :
::.< ¦¦ ¦ ¦ :¦¦¦
...:._•'.¦
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Rio de Janeiro — Domingo, 5 de setembro de 1982
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UM "SHOW" PARA REPARTIR
GOM O PÚBLICO OS MELHORES MOMENTOS
DE
SUA CARREIRA
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Cleusa Maria e
Deborah Dumar
de brilhante fulgurando
no anular esquerdo, relógio de
ouro, guias coloridas no pesANEL
coco. Vestida de branco da
cabeça aos pés — apesar da tarde chuvosa — Maria Bethánia é uma ilha de
'calma
cercada de tensão por todos os
lados.
No camarim do Canecão. onde estréia quarta-feira o espetáculo Nossos
Momentos, ela repete diversas vezes a
palavra liberdade para traduzir este
periodo de sua vida. E revela um afinado senso de humor, incoerente com o
nervosismo que confessa sentir a cada
estréia.

o melhor armário embutido do Brasil pelo

OR
EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

VEZES SEM JUROS
Montagem
executada
por equipe
especializada

Garantia
de 180 dias

Assistenoia
técnica total
e permanente

Disque

INSTALAÇÃO IMEDIATA
8 ACABAMENTOS DE PORTAS
Cortiça — Cerejeira — Espelho — Infantil
Papel — Pinus — Veneziana — Friso

VOGUE

255-7849
259-0545
256-5150
542-2698
.Orçamento grátis

SUPER CENTRO VOGUE
DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS
UMA EMPRESA DO GRUPO MÓVEIS PRÁTICOS

Rua Barata Ribeiro. 399 — Av. Ataulfo de Paiva. 80

VISITE O SHOW ROOM DE COZINHAS VOGUE:

AV. ATAULFO DE PAIVA. 19-F

Ronaldo Maia, que veio de
Nova Iorque especialmente
para isso, Marisa abriu uma
COM
janela no quarto de dormir
que agora dá para um jardim onde há
um lago, ponte, balanço, cascata, cipós
e uma coleção de sereias. Transformou
a cama da atriz numa tenda árabe cor
de rosa, a mesma cor das cadeiras de
cetim, e criou uma mesa de controle
das luzes do jardim e do interior.
— A mudança que observo em Bethánia foi grande e para cima — afirma
Marisa. também toda de branco no seu
apartamento do Jardim Botânico, Tornou-se menos tensa, mais otimista. Está vivendo alegre. A vida vai bem. seu
coração está bem. Ela está feliz.
Nessa trajetória, segundo o exprodutor José Alberto Muchacki tdemj-
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Na platéia, o tom é outro. O figurinista Américo Issa, que faria três roupas para ela por sugestão do cenógrafo
Marcos Flaksman e da diretora Bibi
Ferreira, abandona a tarefa a uma semana da estréia. É substituído por Fernando Bedé, que costuma vestir Betháem riste, Américo
nia. Furioso, dedo "exclusa",
em voz
acusa a artista de
alta ("Não quero mais ver essa mulher
nem no palco"), e o administrador do
Canecão, Maneco, de não ter reembolsado os Cr$ 400 mil gastos com os
figurinos já em ponto de prova.
Com o pé luxado, queixando-se da
dor, Bibi prepara o palco do Canecão
para o primeiro ensaio do espetáculo
que vinha sendo montado, debaixo de
grande mistério, num estúdio da Barra
da Tijuca. A tensão é ainda mais visível
na movimentação da atual secretária
Coelho. Preocupada
de Bethánia, Vera "Não
falem com ela
e aflita, adverte:
sobre o Américo, porque ela ainda não
sabe de nada."
A par ou não do incidente, a cantora fala sobre a escolha do figurinista
Bedé e justifica:
— Roupa de palco, para mim, tem
que ser bem acabadíssima. Como se
fosse dormir com meu amor e ser esmiuçadíssima.
Para estrelar durante 20 noites o
palco do Canecão, Maria Bethánia receo dobro do custo
berá Cr$ 32 milhões, "Ela
é uma das
total da produção.
únicas artistas que tèm produção livre", diz a empresária Carmela Forsin.
"Os outros têm limites estipulados." É
a quarta vez que a cantora se apresenta
na casa. Seu último show, Mel, foi visto
por um público pagante superior a 64
mil pessoas, no verão de 80.
Naquele momento, Bethánia dava
uma virada em sua vida. Mudou desde
o lado sentimental e a ambientação de
sua casa até a administração da M.B.
Produções. Marisa Alvarez de Lima,
que no ano passado lançou um livro de
fotografias da artista, acompanhou tudo isso de perto. Amiga da cantora há
17 anos. foi responsável pela nova decoraçáo dos aposentos particulares de
Bethánia.
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Toda de branco,
enquanto descansa em
seu camarim, depois de
um ensaio, Maria
Bethánia fala do show
que vai estrear
quarta-feira. Liberdade
é a palavra que ela
mais repete, traduzindo
assim a atual fase de
sua vida. Calma entre
tensões, prepara-se para
cantar um total de 50
músicas
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tido por uma carta "entregue pelo pai
de Santo de Bethánia, Álvaro", após
nove anos de trabalho), um contrato
deixou de ser assinado à última hora
(Teatro Colon, Buenos Aires, 1980), um
especial de televisão foi desmarcado
("Ela mandou o motorista Amaral entregar uma garrafa de champanha para
cada pessoa do programa") e não se
apresentou no Canecão, em abril de 81,
como estava previsto.
Ela tem um cansaço que nâo sei
de onde vem.
Bethánia preferiu voltar ao Teatro
da Praia, onde se popularizou com Rosa dos Ventos (1971) e com o espetáculo
Estranha Forma de Vida. O show, que
deveria ficar em cartaz de junho a outubro, foi suspenso quase um més antes, o
que valeu à cantora uma multa de CrS
500 mil, segundo José Alberto.
Foram cinco meses em teatro
pequeno que quase me matam — relembra Bethánia. Tive labirintose de
cansaço, mas me libertei da ansiedade
de fazer teatro. Um recital não me satisfaz plenamente.
ao Canecão
GORA, ela volta
num show "de comemoração" de seus melhores momentos ao vivo. Sem orquestra, acompanhada de oito músicos, um
coro de quatro vozes femininas e com
um repertório de 50 canções. Delas,
apenas cinco são inéditas, incluindo a
de abertura encomendada a Caetano
Veloso e que não conhecia a uma semana da estréia.
Com 1.64m de altura e 47 kg, o
maior desgaste da artista não acontece
somente durante os ensaios de cinco
horas diárias. É vivido ao longo de toda
a temporada. Não visita um amigo.
Quer dormir o dia inteiro e não dorme.
Quer comer muito e não come.
Não tenho mais idade para isso
— diz ela aos 36 anos.
Não tem idade e também não precisa. Já tem tudo o quer e adotou um
em que se dá férias
sistema de trabalho
a metade do ano. "So trabalho para me
sustentar e à minha familia." A única
cantora brasileira que se aproximou da
venda de 1 milhão de cópias (Álibi,
1978i sente-se oprimida pela obrigação
contratual de gravar um disco por ano.
Acho demais — protesta no camarim com um copo de café na mão.
Mas. ou você grava um disco, ou nào
tem contrato.
Nem sendo Maria Bethánia?
Nem sendo Roberto Carlos.
Enquanto isso, em sua sala na Polygram, o diretor artístico Roberto Menescal afirma que. se ela quiser, pode
fugir ao contrato.
Teve uma hora em que o mais
importante na carreira da Bethánia foi
vender discos. Agora, essa e uma das
metas, náo a prioritária. Aconteceu
rom Gil. com Ney. esta parada para
pensar um pouco, para nao se tornar
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um escravo do consumo. Acho que Bethánia está neste ponto.
Novo disco
De qualquer modo, a cantora pensa
em lançar um disco este ano, que poderá ser a gravação ao vivo de Nossos
Momentos. Ou não. Envolvida com o
espetáculo, ainda náo entrou em discussões com a gravadora sobre o novo
LP, embora esteja no estúdio em outue uma
bro. A escolha de repertório
decisão apenas dela — "gravadora é
e passe bem" — mas
para gravar, adeus
admite certas "forçações de barra", como a de receber duas fitas com a mesma composição.
Este ano já pediu música a Chico
Buarque, a grande ausência de seus
dois últimos discos, por causa da briga
judicial entre ele e a Polygram.
A ausência de Chico é um buraco deste tamanho. Para mim, e horrível.
Ele 6 o cara que escreve mais parecido
comigo.
Alteza, lançado ano passado, "dos
últimos discos foi o que vendeu menos", é incluído por Bethánia entre os
quatro de que mais gosta.
Eu amo. Como repertório, escoIM o que havia de mais fundo em mim e
já sabia que não era tocável.
Mas Alteza não chegou a ser uma
pedra no caminho da artista. Ao contrário, hoje ela confessa-se realizada e
a direção
por isso so poderia entregar
do show a Bibi Ferreira, "uma profissional super-realizada". A Gilberto Gil
coube a supervisão musical do espetaculo. E é para ele que Bethánia solta os
cabelos, até então presos como em Carcara, numa homenagem ao amigo que
passa pelo camarim para lhe dar um
beijo. Assim como Gil, que acompanhou todos os ensaios nas horas que
antecediam seu próprio show no Canecáo, o amigo e compositor Gonzaguinha foi outra presença constante na
montagem de Nossos Momentos.
uma das músicas inéditas
do espetáculo. Eterno Comea cantora destaca o
ço. da qual
Edele
verso "Não me aprisione no
seu sonho". Ele traduz exatamente
uma sensação já muito vivida pela artista.
— Eu já me senti muito assim. Por
isso. hoje não respondo a cartas de fãs.
A fantasia é tão louca que você fica
preso.
Das duas sacolas repletas de cartas
que recebe mensalmente da Polygram,
Bethánia só escreve de volta para as
crianças '"Quando se tornam adultos, a
barra pesa e eu nâo agüento"). Não
sabe explicar o fascínio que exerce sobre as crianças e nem por que metade
dos presentes que recebe dos fãs e roupa de bebe, que ela doa a orfanatos.
De pés no chão. caminhando num
cenário azul e branco, a artista que
evita lugares públicos para nao se sentir invadiria — coisa que a irrita — quer
repartir com os admiradores os melhores momentos de sua carreira.
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DE COMO
UMA HERANÇA
SE TRANSFORMA
NUMA ESCOLA
DE TEATRO

Eric Nielsen (E), com seu colaborador
Gustavo Âriani, está instalando a Casa
das Artes de Laranjeiras num velho
casarão construído em 1928, que está
passando por uma reforma que custará
CrS 15 milhões. A escola terá cursos
livres de formação teatral
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pensava nas duas coisas" — conta Alice.
"—
Num lugar nosso, para morar. E num
outro, para se ensaiar". Em dezembro, o
corretor Mauro Joppert, apontou para a
realização de um desses objetivos. Na
Rua Rumania, 44, em Laranjeiras ele
revelou um casarão, num terreno de 10
mil m2. dando fundos para um clube de
tênis (de propriedade de Joppert). A casa
estava fechada há uns oito anos e os
herdeiros estáo em litígio, o que possibilitaria um aluguel prolongado, a um preço
razoável. O único problema é que havia
famílias instaladas nos quartos, mendigos nos corredores, que teriam que ser
retirados. Fora uma série de melhoramentos, como troca de fiação e tubos
(orçada em Cr$ 500 mil), reforma da parte
hidráulica e nivelamento do chão. necessários para transformar o local numa
escola que pudesse executar todas as
propostas que Eric e Alice — ela, autora
da peça Uma Pitada cie Sorte, que chegou
a valer ao H. Papanatas uma indicação
"Nossa
para o Mambembe de 1979. —
vida sempre esteve misturada ao trabalho" — conta Alice, justificando porque o
dinheiro guardado foi todo colocado na
escola. — "Pensamos: o apartamento pode esperar".
O se lançar na aventura de
uma escola nova, Eric. exaluno de Yan Michalski, na
mesma Uni-Rio onde agora ensina, ex-colaborador de Sérgio Brito nos
cursos de teatro dados pelo Teatro dos
Quatro, em 1978. recorreu a ambos, para
a coordenação dos cursos que se iniciam
em setembro (com inscrições até o dia 15,
pelo telefone 257-7881). E que apesar de
nao realizarem ainda todas as possibiliEric, ja sáo o que se
dades sonhadas por
"um começo".
pode chamar de
- A partir do ano que vem devemos
iniciar um curso com duração de um ano
e meio ou dois anos. suficientemente organico para o registro profissional — explica Yan Michalski. desviando-se de escadas e latas de tinta, numa manha de
quarta-feira em que Eric, para variar, esta
controlando as obras. No primeiro patamar. na varanda do primeiro andar (a
casa tem três operáriosi acabam um paico que poderá concentrar a atenção de
cerca de 180 pessoas. Afogueado pela
corrida (enquanto o elevador, que a Otis
devera colocar em funcionamento nas
próximas semanas, nao estiver operando,
sao 105 degraus, o equivalente a 60 metros morro acima, do portão de entrada
até a recepção da escola), suor debaixo
dos olhos. Eric calcula que va gastar de
Cr$ 13 a CrS 15 milhões em obras que
incluem eucatex. a reconstituição de um
piso de parque paulisa, no ultimo andar,
a colocação de tapetes e a instalação de
uma cantina. Camiseta e calças jeans.
Eric se preocupa com milhares de coisas
nos
ao mesmo tempo, vai visualizando,"Esse
lugares, o que acontecerá neles.
"e
palco" — mostra ele no 2o andar —

rotina do professor de teatro
da Uni-Rio, Eric Nielsen, 30
anos, diretor do grupo H. Papanatas, modificou-se radicalA
mente há oito meses, quando trocou o
horário eminentemente noturno de aulas
e ensaios pelo horário diurno. Em lugar
de dispender seu tempo, digamos com
leituras de Brecht. de quem fez há cerca
de dois anos A Alma Boa de Setsuan, Eric
os dias ãs voltas com um
tem passado'
trabalho "pesado" que se inicia rígidamente às 7h e só termina ao cair da tarde,
com um pequeno intervalo para almoço.
E que inclui, em muitos casos, carregamento de material de obra e plantio numa horta recém-criada, em que as formigas têm que ser espantadas e todo o
cuidado é pouco, para que as lagartas náo
devorem as alfaces e a mangueira do
jardim dé para mais de uma rega. Do
trabalho suado de tantos dias. aprendendo a discernir, "de ouvido", se os 17
empregados sob o seu comando estáo
fazendo o que é esperado deles, deverá
emergir no dia 20 de setembro, uma nova
escola de teatro, a CAL — Casa de Arte de
Laranjeiras — oficina de formação teatrai. Um centro que visa a preencher o
espaço intermediário existente entre os
cursos de teatro, sem maiores compromissos com o mercado, e os cursos universitarios.
Casado com Alice Reis. professora de
teatro do Colégio Souza Leão, com duas
filhas. Clara, de 1 ano e 8 meses e Laura.
de 5 meses, Eric ha algum tempo vinha
juntando dinheiro de viagens, excursões
e até de uma herança para a possível
compra dc um apartamento. "A gente
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Venha viver com eles uma
estória de amor e aventura

O SONHO NAO ACABOU
produção MORENA FILMES
lensura 16 anos

LAURO CORONÂ-e
LUCÉLIA SANTOS
MIGUEL FALABEIXA
LOUISE CARDOSO
DANIEL DANTAS
CHICO DIAZ«>
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teito de peroba do campo, roxinha, madeira comprada na Rua do Matoso, proximo da Praça da Bandeira."
Quatro cursos — um de interpretação,
com Sérgio Brito e Glorinha Beuttenmuller, outro de interpretação, com Ivan Albuquerque, um de corpo (dança para teatroí com Juliana Carneiro da Cunha e um
de roteiro, com Doe Comparato — abrem
a CAL, que ansiosa, como seu idealizador.
em começar logo, inicia seus trabalhos
com cursos livres, cujo único prerequisito é a idade acima de 16 anos e
entrevista com os professores. Acompanhando Eric. de perto. Yan Michalski se
preocupa, náo em divulgar o seminário
sobre teatro sul-americano, que fará, paralelamente aos quatro cursos, mas em
explicar as idéias que Eric teve, assim
que se viu de posse da casa.
queria fazer uma especie de estúdio, local à disposição das companhias
que náo tivessem onde enELE
saiar.
— Mas a idéia da escola acabou prevalecendo. corta Eric — definindo seus critérios principais: trazer para o ensino
artistas atuantes, de primeira linha, que
não estão ligados ao ensino, mas que
sabem fazer as coisas bem para poder
transmiti-las — enquanto acaricia uma
eachorrinha, uma Foxterrier que acabou
de ter ninhada e já se adaptou à nova
casa. No ultimo andar, fica o depósito de
material de contra-regra: luvas, bolsas,
pequenos objetos que os alunos da escola
poderão utilizai" em suas aulas praticas e
que pertenciam ao H. Papanatas. Coisas
que Eric foi juntando com o tempo e que,
desde janeiro, quando o grupo interrompeu suas atividades, não vêm sendo usadas. Ele aponta os banheiros transformados em camarins — dois por andar — as
instalações elétricas da casa — tarefa de
profissional com spot programados, todos com"miniteatros",
painel próprio, prontos para
mal acionados.
sugerir
Pensando em programar cursos de férias, estender o trabalho da escola a adolescentes e crianças —- um campo em que
nasce
Alice sempre trabalhou — a CAL"Eu
sei
com a marca de seus criadores.
que a nossa viabilidade econômica difícilmente vira do curso profissionalizante" antecipa Eric, que tem como ponto de
honra o pagamento justo a seus professores. que mal pode esperar pelo dia em que
um primeiro espetáculo, feito por alunos,
pise um de seus dois palcos. E que tem a
certeza de
que a escola so será sua. sua
ate o
mesma, "esse sentimento de posse",
dia de sua abertura, quando os "alunos
tomarem conta dela". Até la, e enquanto
náo encontra um apartamento mais proximo, de preferência em Laranjeiras, mesmo, Eric continua"curtindo"
na sua nova rotina de
o silêncio do
trabalho. E vai
hora do aicasarão. Principalmente na "curtindo"
a
moço ou no fim da tarde. Vai
vista que os janelóes devassam.
— Você sabia que em dias claros dá
para ver até Niterói?
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No mundo das nuvens
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Pode ser que até o fim do ano a Aeroflot,
empresa estatal soviética de aviação, passe a voar
regularmente, em freqüência semanal, para o
Brasil.
O pedido está sendo reestudado pelas autoridades aeronáuticas e, segundo quem acompanha o
processo, que já se arrasta há quase três anos, há
possibilidades da companhia vir a receber finalmente o sinal verde do Governo brasileiro.
Nesse caso, a Aeroflot passaria a ligar São Paulo
a Leningrado, em troca de uma reciprocidade na
mesma rota que não entraria em vigor tão cedo
por falta de demanda.
* * *
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Também está na pauta de estudos das autoridades aeronáuticas o pedido de autorização da
VASP para operar com vôos regulares de carga na
rota Brasil-Estados Unidos.
A autorização por parte do CAB norteamericano já foi dada; falta agora apenas o nihil
obstat daqui.
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50 ANOS

cília Meireles, já na estréia da minitemporada
da Orquestra de Camara de Moscou, no próximo dia 11.
• Os ingressos para as
apresentações do conjunto já trarão impressa
a advertência de que
não será permitida a entrada após o início do
espetáculo.
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Os 50 anos do mandado de segurança
serão comemorados em grande estilo no
ano que vem pelo Instituto dos Advogados do Brasil, por sugestão do Procurador-Geral da República, Cid Heráclito de
Queiroz.
O presidente do IAB, Laércio Pellegrino, aderiu à idéia e ampliou-a: criou uma
comissão para consolidar o mais importante instrumento jurídico em uso no país.

Derrame

¦
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Gal Costa está-se preparando para fazer no
final do ano, mais precisamente dia 12 de
dezembro, seu début em palcos norteamericanos.
Canta no Madison Square Garden todo o
repertório de seu último espetáculo mostrado
no Rio, capitaneado pelo frevo Festa no Interior.
Cantado em versão em inglês.
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direção da empresa,
que está raspando o
fundo do cofre, deixouse de comprar pneus
novos. Os recauchutados sâo mais baratos e
fazem a mesma vista
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SEM VISTORIA
O estado lastimável
dos ônibus da frota da
CTC piora a cada dia
que passa.
Também pudera: os
coletivos são de 1975 e
jamais mereceram o
cuidado de uma conservação mais caprichada.
Se antes enguiçavam,
quebravam e se arrastavam pelas ruas deixando atrás nuvens de fumaça, agora passaram
a sofrer também dos
pneus.
Por determinação da
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Todos personagens do movimento social da semana

• Se uma vistoria, dessas que freqüentemente
sáo feitas nas empresas
particulares, fosse promovida nas garagens
da CTC, nem um ônibus
sairia à rua durante aigum tempo.

VALE TUDO

Mistério simples

A campanha eleitoral desenfreada que
vem tomando de assalto a paisagem urbana incorporou mais um absurdo as ruas do
Rio.
Há candidatos que, na impossibilidade
de encontrarem um muro vago ou uma
parede disponivel, estão colando seus cartazes em portas de automóveis estacionados nas calçadas de madrugada e sobre
placas de sinalização do trânsito.
Mais um pouco colam nas costas dos
pedestres.

Em plena era dos satélites, das telecopiadoras, dos computadores e dos quase
obsoletos telex, não se entende por que um
cheque do Banco do Brasil da praça dc
Brasília, distante apenas 1 hora e 15 minutos de vôo do Rio, demore 15 dias para ser
compensado aqui.
Náo dá para entender.
Ou melhor, dá até demais.

Greenwicfa Relógios
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Assistência Técnica Exclusiva
Às Mais Sofisticadas Marcas.

0 MAIS ELESAMTE E SOFISTICADO 00 RIO DE JANEIRO
APENAS
2.900,
MENSAIS
TELS:
259-3291
259-8294

O <-neiho' em organização, a texi intento e 'nte'c*rnt>o cie Itlmes
em V.deo cassete e Primeiro com os Uhimo» laocamenío».

fcmü'Mt.mos o> ate 2 Mmes cJtifKW

A maor Oispon'0-i'CtaOe de Mm« originais no R-n
\íantíoer>& aO-con^is para socos Oe qua»oiíer ciuOe
Entregas a acmciiio ou por temes-ta postai
Estacionamento Qfat.s
Rua Viiconò» et* Pir»|«. &95 IO|« 10* IT»rr»o> Ed. P»l*cio Aítorn *«,

Av. Rio Branco N° 156 2o S/Loja 332
Tei.262-2790 Edifício Av Central wo de janeiro
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TEATRO MUNICIPAL
-1a feira, 8 de setembro às 21 hs.
8? concerto da série noturna

PROGRAMA:
VILLA LOBOS Bacchianas Brasileiras n? 2
RACHMANINOFF Rapsódia sobre um tema de
Pagánini p/piano e orquestra
"0 Cavaleiro
R. STRAUSS Suíte da ópera
da Rosa"

BERTO SZIDON, piano
DAVID MACHADO, regente
Atenção:
O 8o concerto da série noturna, programado para
o dia 1 de setembro, às 21 hs. será realizado,
por motivo de ordem técnica do Teatro
Municipal, dia 8 de setembro, no mesmo horário.
Prevalecem os ingressos datados de 1? de
setembro.

O mercado de arle paulista está
descobrindo nas últimas semanas lcvas e ?nais levas de falsificações de
telas do falecido pintor Rebolo.
Os quadros, de dimensões modestas, são extremamente mal executados a ponto de qualquer conhecedor
?nédio da obra do artista identificar
imediatamente a falsificação.
Até agora já foram identificadas 25
telas atribuídas ao pintor mas sem
qualquer autenticidade.
*

*

NO VERMELHO
O Lloyd, depois de 14 anos de lucro,
está atravessando este ano no vermelho.
Os armadores privados, então, atravessam tempos bictidos. Tão bicudos
que hoje dedicam-se com esmero e
empenho à corretagem na área financeira, muito mais compensadora que
a simples operação de suas frotas.
Zózimo Barrozo do Amaral

Alberto Goldin
CURSOS SOBRE
TEMAS FREUDIANOS
«COMPLEXO
MÓDULO
6dulas
DE ÉDIPO

j ILIO BUEUUNI
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MÓDULO II «SEXUALIDADE
6 aulas FEMININA
6a5 feiras às 11:30 horas
Inicio: 10 de Setembro

• INTRODUÇÃO AO
NARCISISMO

MÓDULO
6 aulas

3as feiras às 20 O0 horas
Inicio: 14 de Setembro

0 Barroco na Arquitetura Religi osa Brasileira

|

s VAGAS LIMITADAS
> SERÃO CONCEDIDOS CERTIFICADOS
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
TEL.: 257-9212. Todas as manhãs,
das 9 às 11:30 com Lais.
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A Flauta Mágica (Ouverture)
Concerto n? 21 em dó maior K. 467,
paia piano e orquestra.
Sinfonia nf 40 em sol menor K. 550
piano

ISAAC BáARABTCHEVSKY
regente
A OSB lamenta o cancelamento do violinista
Ruggiero Ricci. programado para o 8o concerto
da sene vesperal A, (dia 11 de setembro de 1982,
às 16:30 hs) que em vista aa situação Politica
Econômica da Argentina, nâo fará sua excursão
à America do Sul. Para substitui-lo, a OSB
contratou o pianista Jacques Klein, uma das
expressões maiores de nossa cultura musical.

MALHO
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av. atlântica, 4066 posto seis rio de janeiro
sábados das 16 às 22 horas
das 10 às 22 horas
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Sábado, 11 de setembro, 16:30 hs.
8? Concerto da Série Vesperal A

festival Mòzart

*

No Rio, onde o mercado do artista é
bem mais restrito que em São Paulo,
ainda não se tem noticia de nenhum
Rebolo falso.
m m a

63S feiras as 10 hot as .
Inicio: 10 de setembro
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JACQUES KLEIH
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Brooke Shields, cuja vinda ao Brasil
estava sendo anunciada aos quatro ventos por uma empresa paulista fabricante
de um jeans de griffe estrangeira, está
ameaçada de ser obrigada a cancelar a
viagem
A atriz briga atualmente na Justiça
norte-americana com Calvin Klein, cujas
calças anunciou fartamente em revistas,
outdoors e televisão de lá, reivindicando
exclusividade só para território norteamericano.
Klein, que se prepara também para lançar sua linha de jeans no Brasil, entende
precisamente o contrário: que sua contratada não pode anunciar nenhuma outra
marca de jeans que nào a sua onde quer
que seja.
o Enquanto não se chega a uma conclusão, uma coisa é certa: se Shields realmente vier será para férias como a própria
atriz já anunciou a amigos brasileiros.

SEM ATRASOS
A decisão de se instituir horários rígidos para a entrada do público
em espetáculos do Municipal, que tão bons resultados já trouxe, está
sendo estendida às demais salas da Funarj.
A próxima a aderir
aos horários draconianos — em beneficio do
próprio público espectador — será a Sala Ce-
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FALE e PENSE em

COLABORAÇÃO COM 0 I.C.B.A

THE GROUP

r

274-6449

221-9954

TA W 0 MELHOR GRUPO DE JAZZ DA FRANÇA
0-\£j£j AGORA NO HOTEL NACIONAL DO RIO

>

DIDIER LOCKWOOD
SOMENTE DOIS DIAS —

10 e 11 de setembroCrS 2.000,00 e CrS 1.000,00
Ingressos à venda no Hotel Nacional, no Hotel Excelsior c cm iodas
as filiais da Aliança francesa do Rio.
Promoção: ALIANÇA FRANCESA NO BRASIL JJ
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domingo, 5/9 82.
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Zod, Ursa e Non, um trio com os
mesmos poderes do Super-Homen, consegue fugir da sua prisão cósmica e chegar à Terra. Produção americana.
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VIDA DEPOIS DA MORTE (Beyond And
Back). de James L. Conway. Com Brad
Crandall, Vern Adix, Linda Bishop. Janet
Bylund e Richard Cannaday. Pathé (Praça
Floriano, 45 — 220-3135): de 2a a 6". às 12h,
14h, 16h, 18h. 20h, 22h. Sábado e domingo,
a partir das 14h, Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — 2354895), Bruni-lpanema
(Rua Visconde de Pirajá. 371 — 227-8085).
Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281-3628): 14h, 16h. 18h, 20h. 22h. ArtTijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 2886898), Art-Madureira (Shopping Center de
Madureira): 15h, 17h, 19h, 21h. (16 anos).
Filme que mostra, através de varias
histórias e depoimentos, fenômenos e
experiências vividas por pessoas que estiveram clinicamente mortos. Produção
americana.
ROCKY III (Rocky III), de Sylvester Stallone.
Com Sylvester Stallone. Talia Shire, Burt
Young, Carl Weathers, Burgess Meredith e
lan Fned. Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva,
391 — 239-4998), Metro-Boavista (Rua do
Passeio, 62 — 240-1291). Condor-Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães. 286 —
255-2610), Largo do Machado 1 (Largo do
Machado. 29 — 245-7374): 14h, 16h, 18h.
20h, 22h. América (Rua Conde de Bonfim.
334 — 248-4519):
13h30m.
15h30m.
17h30m. 19h30m, 21h30m, 21h30m. Nos
cinema Metro, Condor e Largo do Machado em sistema dolby stereo (14 anos).
Continuação da história do lutador de
boxe Rocky Balboa iniciada com o primeiro filme — Rocky, um Lutador — ganhador de três Oscar em 1976. Produção
americana.
A RAINHA DO SADISMO (Emanuelle
Queen of Sados). de llias Mylonakos. Com
Laura Gemser, Gabriele Tinti e Livia Russo.
Vitória (Rua Senador Dantas, 45 — 22017831:
13h30min, 15h30min. 17h30min,
19h30min, 21h30min. (18 anos).
Pornochanchada.

CONTINUAÇÕES
Cotação do JB: ****
Cotação do leitor; **** (18 votos)
DESAPARECIDO — UM GRANDE MISTÉRIO (Missing). de Costa-Gavras. Com Jack
Lemmon. Sissy Spacek, Melanie Mayron,
John Shea. Charles Cioffi e David Clennon.
Largo do Machado-2 (Largo do Machado,
29 — 245-7374), Bruni-Tijuca (Rua Conde
de Bonfim. 379 — 268-2325), BruniCopacabana (Rua Barata Ribeiro. 502 —
255-2908): 14h, 16h30min. 19h, 21h30min.
Baronesa (Rua Cândido Benicio, 1.747 —
390-5745): de 2a a 6a. às 15h30min. 18h.
20h30min. Sábado e domingo, às 14h.
16h30min. 19h. 21h30min. (18 anos).
Reconstituição do desaparecimento e
morte de Charles Horman em setembro
de 1973, no Chile, durante a derrubada do
Governo de Salvador Allende, a partir do
relato contido no livro de Thomas Hauser
e de depoimentos de Edmund Horman,
pai de Charles (no filme interpretado por
Jack Lemmon), e de Beth Horman, mulher
de Charles (no filme interpretada por Sissy Spacek). Oitavo filme de Costa-Gavras
(autor de Z, A Confissão, Estado de Sitio e
Seção Especial de Justiça) duas vezes
premiado no festival de Cannes, melhor
filme e melhor ator. Na cópia em exibição
foram eliminadas três referências ao
Brasil.
Cotação do JB: ***
Cotação do leitor. ** (7 votos)
ÍNDIA, A FILHA DO SOL (Brasileiro), de
Fábio Barreto Com Glória Pires. Nuno Leal
Maia. Pedro Paulo Rangel, Sebastião Vasconcelos. Luiz Mendonça. Ruy Pollanah e
Sônia de Paula Opera-2 (Praia de Botafogo,
3_,0 — 246-77051: 15h. 16h40m, 18h20m.
20h. 21h40mm. Cinema-3 (Rua Conde de
Bonfim, 229 — 234-1058): 14h20min. 16h,
17h40min. 19h20min. 21h (16 anos).
Goiás, próximo à ilha do Bananal.
Sulivero. cabo da polícia, viaja para garimpo de diamantes. No caminho, conhe-
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HOJE
10 h0ras — The Red Pony. de Copland
iPrev ri _ 24 04i. Concerto n" 27, em Si
bemol maior, para piano e orquestra. K
595 se Mozart iKempff — 31 20). Serenata
em Do Maior, op. 48. de Tchaikowsky
Concerto Campestre,
iKar.ian
.: ' . para cravo e orquestra ae Poulenc lAmnee
v_naeW'eie~ . 00 Peer Gynt —Suites
n"s 1 e 2. Opp. 46 e 55. de Gnea (tía'a in —
Siciliana em sol menor e Coral da
.-..- .T
Cantata BWV 147, .lí Ba;- (Kempff c 47;, Concerto em Re Maior, para flauta

ONDE ESTA TEREZA — Ricamar: de 2* a
6a. às.15h, 16h20mm. Sábado e aomingo. as
14h. Í5h20min, 16h40min. (Livre).
SESSÃO COCA-COLA — Tom e Jerry —
Lagoa Drive-ln: Às 18h30mm. (Livre).
BAMBI — Metro Boavista:
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IVAN VASLIEVITCH MUDA DE PROFISSÃO (Ivan Vaslievitch), de Leonid Gaidai
Com luri lakovlev, Leonid Kuravilliov e Sovei
Kramorov. As 18h, no Cineclube Cantareira
(Sala Manuel Bandeira). Rua Tavares de
Macedo, 100 — Icarai.
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Comédia soviética baseada na peça de
Bulgakov contrapondo duas situaçõeshistóricas e ironizando o cinema hollywoodiano.

CONFISSÕES PROIBIDAS DE UMA FREIRA ADOLESCENTE (Confession Proibite
di Una Monaca Adolescente), de Clifford
Brown. Com Susan Hemmingway, William
Berger e Herbert Fux. Programa complementar: Karatò Vença, Dragão. Rex (Rua
Álvaro Alvim, 33 — 240-6285): de 2a a 6a, às
12h, 15h15min. 18h30min, 20h15min. Sábado edomingo, às 13h45mm. 17h, 20h15min.
(18 anos).

CINEMA VOLANTE (III) — Exibição de Criação, de Helvécio Ratton, Flicts. de Lívio
Spiegler, Joào Redondo, de Emanuel Cavaicanti e Chorinhos e Chorões, de Antônio C.
Fontoura. As 19h30m. no Cineclube da
Associação dos.Moradores da Cidade Alta, Rua Ponto Chie — Largo da Igreja do
Bonfim.

Durante a Inquisição, uma jovem é
submetida a humilhações físicas e morais
num convento. Produção italiana.

GRANDE-RIO
NITERÓI

KARATÈ VENÇA, DRAGÃO (Tatakae Dragão), de Toru Sotuyama. Com Yuan Man
Tze, Yasuaki Kurata, Bluze Ryan e Bruce
Liang. Programa complementar: Confissões
Proibidas de uma Freira Adolescente. Rex
(Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285); de 2a a
6", às 12h, 15h15min, 18h30min, 20h15min.
Sábado e domingo, às 13h45min. 17h,
20h15min. (18 anos).
Filme de lutas marciais. Produção chinesa de Hong-Kong.

BRASIL — Se o Meu Fusca Falasse..., com
Dean Jones. às 14h30min,
16h40mm,
18h50min. 32h. (Livre).
CENTER (711-6909) — Amigos Para Sempre, com Craig Wasson. Às 14h30min,
16h50min, 19hÍ0min, 21h30mm. (16 anos).
CENTRAL (718 3807) — O Pequeno Lord,
com Alec Guiness. As 14h30min, 16h40min,
18h50min, 21h. (Livre).

CINE DRIVE-IN

ICARAÍ (717 0120) — O Hábito Não Faz o
Monge, com Marty Feldman. Às 14h. 16h,
18h. 20h, 22h. (14 anos).

Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: ***** (49 votos)
NA ÉPOCA DO RAGTIME (Ragtime). de
Milos Forman. Com James Cagney. Brad
Dourif, Moses Gunn. Elizabeth McGovern.
¦'•¦y
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NITERÓI (719 9322) — A Noite dos Bacanais. com Zaira Bueno. As 14h10min. 16h,
17h50mm. 19h40min, 21h30min. (18 anos).
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Yves Montand em /... Como ícaro, de Henri Verneuil:
filme muda de circuito a partir de amanhã, sendo
exibido somente no Lido-2
ce a bela e jovem índia PufKoi (que
significa Filha do Sol) da tribo Javae.
Cotação do JB: **
Cotação do leitor: ***-* (19 votos)
CORPOS ARDENTES (Body Heat), de Lawrence Kasdan. Com William Hurt, Kathleen
Turner. Richard Crenna. Ted Danson, JA.
Preston e Mickey Pourke. Cinema-1 (Av.
Prado Jr, 281): 15h, 17h10min, 19h20min.
21h30min. (16 anos).
Ned Racine, advogado pouco competente, que mora e trabalha numa pequena
cidade balneária da Flórida, conhece Matty Walker, mulher de um homem de negocios desonesto e rico. Ambos elaboram
um plano para matá-lo a fim de que Matty
fique com metade da herança. Produção
americana.
Cotação do JB: **
Cotação do leitor: ***•*¦ (14 votos)
O PEQUENO LORD (Little Lord Fauntleroy), de Jack Gold. Com Alec Guinness,
Ricky Schroder, Eric Poiter, Colin Blakeley e
Connie Booth. Copacabana (Av. Copacabana. 801 — 255-0953), Ópora-1 (Praia de
Botafogo, 340 — 246-7705): 15h, 17h10mm,
19h20min, 21b30min. Sexta-feira não haverá
a ultima sessão no Copacabana. (Livre).
Cedric vive nos Estados Unidos com a
mãe, viúva de um nobre inglês. O avó do
menino manda chamar o neto para controlar de perto a educação do herdeiro, e
aos poucos é conquistado pela espontaneidade e graça de Cedric. Produção inglesa.
RETRATO FALADO DE UMA MULHER
SEM PUDOR (brasileiro), de Jair Correia e
Hélio Porto. Com Monique Lafond. Paulo
César Pereio. Jonas Bloch, John Herbert.
Serafim Gonzales, Zélia Toledo, Nicole Puzzi
e Fúlvio Stefanini. Veneza (Av. Pasteur, 184
295-8349): 16h, 17h50min, 19h40min.
21h30min. Astor(Rua Ministro Edaar Romero, 236 — 390-2036); 15h30min, Í7h20min.
19h10min, 21h. Jóia (Av. Copacabana, 680
2374714), Lido-1 (Praia do Flamengo,
72). Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-2666).
Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 — 22816h.
17h50min,
14h10min.
8178):
19h40min, 21h30mm. (18 anos).
A reconstituição da vida de Paula Marcondes através dos depoimentos de seus
sete amantes.
FANTASIAS SEXUAIS (Brasileiro), de Juan
Ba|on. Com Rossana Ghessa. Arthur Rovedeer. Ana Maria Kreisler, José Lucas, Márcia
Fraga e Ivete Bonfá, entre outros. Lido-2
(Praia do Flamengo, 72): 15h. 16h40min.
18h20min, 20h. 21h40min. (18 anos).
Três episódios focalizando anomalias
sexuais.
A NOITE DOS BACANAIS (brasileiro), de
Fauzi Mansur, Com Ênio Gonçalves, Zaira
Bueno, Darby Daniel Adnadne de Lima. Hélio
Porto. Ivanir Rodrigues e outros. Odeoft
(Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835),
Coral (Praia de Botafogo. 316). Madureira-2
(Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338).
Imperator (Rua Dias da Cruz. 170 — 24914h10min.
16h,
17h50min.
7982);

o

19h40min. 21h30min. Ramos (Rua Uranos,
1.009 — 230-1094): 15h30min, 17h20min.
19h10min. 21h, (18 anos)
Depois de algum tempo de um casamento feito por conveniência um casal
entra em crise. A mulher propõe sexo em
grupo e o homem decide ter um filho com
outra mulher.

REAPRESENTAÇÓES
*•*•
CICLO REVIVENDO CLÁSSICOS — Hoje
O Jardim dos Finzi Contini (II Giardino dei
Finzi Contini). de Vitorio de Sica. Com Lino
Capolichio. Dominique Sanda. Fábio Testi e
Helmut Berger, Ricamar (Av. Copacabana,
360 — 237-9932): 18h, 20h, 22h, (14 anos).
Versão do romance de Giorgio Bassani. Focaliza a perseguição aos judeus pelo
Governo Mussolini, durante a Segunda
Guerra Mundial.
Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: ••** (2 votos)
BYE BYE BRASIL (brasileiro), de Carlos
Diegues. Com Betty Faria, José Wilker, Fábio Júnior e Zaira Zambelli. StudioPaissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 —
2654653): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (16
anos).
Um grupo de artistas ambulantes, cruza de caminhão todo o sertão nordestino
em direção à floresta amazônica.
Cotação do JB ***
Cotação do Loitor.****(35 votos)
ASA BRANCA, UM SONHO BRASILEIRO
(Brasileiro), de Djalma Limongi Batista. Com
Edson Celulari. Eva Wilma..Walmor Chagas,
Gianfrancesco Guarnieri, Rita Cadilac e Regina Wilker. Rio-Sul (Rua Marquês de São
Vicente, 52 — 2744532): 15h, 17h10min.
19h20mm, 21h30min. (18 anos).
A ascensão do menino Asa Branca, da
adolescência numa cidade do interior
paulista a glória de integral a seleção
tricampeã do mundo. Primeiro longametragem de Djalma Limingi Batista.
Cotação do JB:***
Cotação do leitor: *•• (10 votos)
TOQUE DE RECOLHER (Taps). de Harold
Becher. Com George C. Scott, Timothy Hutton. Ronny Cox, Sean Penn. Tom Cruise e
Brandan Ward. Cândido Mendes (Rua Joa14h.
na Angélica,
63 — 267-7897):
16h30mm, 19h, 21h30min (14 anos).
Um grupo de cadetes defende a Academia Militar ameaçada de ser desativada
por uma empresa imobiliária. Produção
americana.
Cotação do JB: **
Cotação do leitor: ***+ (76 votos)
AMOR SEM FIM (Endless Love). de Franco
Zefirelli Com Brooke Shields, Martin Hewitt.
Shirley Knight, Don Murray e Richard Kiley.
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54
- 390-2338): 14h. 16h20min. 18h40min.
21 h. Sexta-feira não haverá última sessão.
(16 anos).
David, 17 anos, e Jade, 15 anos, estão
apaixonados e mantém encontros secretos freqüentemente até o dia em que os
pais da moça proíbem a entrada dele na
casa. Produção americana.

lOh. (Livre).

EXTRAS

SE O MEU FUSCA FALASSE... (The Love
Bug). de Robert Stevenson. Com Dean Jones, Michele Lee, David Tomlinson, Buddy
Hackett e Joe Flynn. Bruni-Meier (Av. Amaro Cavalcanti. 105 — 591-2746): 15h, 17h.
19h, 21h (Livre).

RADIO
FM ESTÉREO
99.7 MHZ

MATINÊS

KARINA, OBJETO DE PRAZER (Brasileiro),
de Jean Garrett. Com Angelina Muniz, Rosina Malbouisson, Luigi Picchi, Cláudio Cunha,
Paulo Leite e Gilda Medeiros. Studio-llha
(Rua Sargento João Lopes. 826): de 2a a 6a.
às 15h. 17h. 19h. 21h. Sábado e domingo, a
partir das 17h. Scala (Praia de Botafogo.
320):
16h40min.
18h20mm, 20h.
15tl,
21h40mm. (18 anos).
Filha de pescador é comprada por
jogador aventureiro e transformada em
prostituta de luxo.
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O HÁBITO NÃO FAZ O MONGE (In God
We Trust), de Marty Feldman. Com Marty
Feldman, Peter Boyle, Louise Lasser, Richard Proyor, Andy Kaulman e Wilfrid HydeWhite. Rian (Av. Atlântica, 2.964 — 2366114), Barra-1 (Av. das Américas. 4.666 —
327-7590), Comodoro (Rua Haddock Lobo.
145 — 264-2025): 14h. 16h, 18h, 20h, 22h.
(14 anos).
Frei Ambrosio, um monge que nâo
conhece o mundo exterior, é convocado
para ir a Los Angeles conseguir dinheiro
que será destinado ao pagamento da
hipoteca do mosteiro. O contato com os
hábitos e costumes da vida moderna da
grande cidade vai modificar seu comportamento. Produção americana.
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Pai assassina namorado da filha, dilacerando seu corpo. A jovem passa a
receber influências da vitima que, em
aparições, exige-lhe um corpo perfeito
como fora o anterior.

Cotação do JB: *
Cotação do leitor: * (1 voto)
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I... COMO ÍCARO (I... Comme Icare). de
Henn Verneuil. Com Yves Montand, Michel
Etehverry. Jacqueline Staup. Jean Obe e
Jean Leuvrais. Roxi (Av. Copacabana, 945 —
236-6245): 14h, 16h30min. 19h, 21h30min.
Palácio-1 (Rua do Passeio, 38 —- 240-6541);
13h30min, 16h, 19h30min, 21h. Sexta-feira
não haverá a última sessão. Leblon-1 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048) Tijuca
(Rua Conde de Bonfim 422 — 268-0790):
14h, 16h30min. 19h, 21h30mtn. Sexta-feira
nao haverá a última sessão. Barra-3 (Av. das
Américas, 4.666 — 327-7590): 16h30min,
19h, 21h30mm (18 anos).
Encarregado de um inquérito políticopolicial, Henry Volney acaba envolvendose numa trama em que arriscará a própria
vida. Quando está a ponto de elucidar o
caso, surgem novas vitimas. Produção
francesa.

Cotação do JB: *
Cotação do leitor; *** 12 votos)
A REENCARNAÇÃO DO SEXO (Brasileiro).
de Luis Castellini. Com Patrícia Scaívi. Roberto Miranda, Lia Farrel, Ana Mana Kreisler e
Célia Santos. Jacarepaguâ Auto-Cine 2
(Rua Cândido Benicio, 2.973 — 392-6186)20h. 22h. Até terça. (18 anos).

SUPERMAN II (Superman II), de Richard
Lester Com Gene Hackman, ChristoDher
Reeve, Ned Beatty, Jackie Cooper. Sarah
Douglas e Margot Kidder. Barra-3 (Av. das
Américas, 4.666 — 327-7590): sessão única
às 14h, com preço único de CrS 20. (Livre).

****
AMIGOS PARA SEMPRE (Four Friends).
de Arthur Penn. Com Craig Wasson, Jodi
thelen. Jim fvletzler. Michael Huddleston,
Reed Birney e Julra Murray. Palácio-2 (Rua
Passeio.
14h.
do
38 — 240-6541);
16h20min, 18h40min. 21h. Caruso (Av Co—
227-3544); 14h30min.
pacabana. 1 362
16h50min, 19h10min, 21h30min. Barra-2
(Av. das Américas. 4.666 — 327-7590):
14h30min. 16h50min, 19h10min, 21h30min.
exceto sexta-feira que não tem a última
sessão. (16 anos).
1960. Danilo Prozor e sua mãe, imigrantes iugoslavos, já estão radicados em
East Chicago, Indiana, há seis anos. Ele
mantém intensa relação de amizade com
três colegas de estudos, dois rapazes e
uma moça — Geórgia Miles — por quem
se apaixona. Produção americana.

JORNAL DO BRASIL

CINEMA-1 (711-1450) — Vida Depois da
Morte, com Brad Crandall. Às 14h. 16h, 18h,
20h. 22h. (16 anos).

Produção americana do mesmo diretor de Procura Insaciável, Um Estranho no
Ninho e Hair. Baseado no livro homônimo
de E.L. Doctrow. A ação se passa nas três
primeiras décadas deste século, mostrando incidentes urbanos e levantando uma
discussão em torno da ambição, racismo,
luta pelo poder e riqueza.

DRIVE-IN ITAIPU — O Golpe de 1 Bilhão
de Dólares, com Dale Rabinette. As
20h30min. 22h30min. (Livre).
RIO BRANCO (717-6289) — Fuga Para o
Sexo. Programa complementar; O Dragão
Negro Contra a Espada da Morte As
14h40min. 17h50min, 21h30min. (18 anos).

Cotação do JB: **
Cotação do leitor: **** (8 votos)
RECRUTAS DA PESADA (Stripes). de Ivan
Reitman. Com Bill Murray, Haroldo Ramis,
Warren Oates, P. J. Soles, Sean Young e
John Candy. Jacarepaguâ Auto-Cine 1 (Rua
Cândido Benício. 2 973 — 392-6186): 20h,
22h. Até terça (14 anos).

TAMOIO (São Gonçalo) — Vagabundos
Trapalhões, com Renato Aragão. Às 1bh,
16h30min, 18h, 19h30min. 21h. (Uvre).

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO (42-2659) — Universo em
Fantasia, desenho animado, às 15h. 17h,
19h, 21h. (16 anos).

John Winger e Russel Ziskey perdem o
emprego, o carro e o apartamento e decidem entrar para o exército. Produção
americana.

PETRÓPOLIS (42-2296) — O Último Tubarão. com Vic Morrow. Às 15h, 17h, 19h, 21h.
(14 anos).

Cotação do JB. **
Cotação do leitor. •* (11 votos)
OS VAGABUNDOS TRAPALHÕES (Brasileiro). de J. B. Tanko. Com Renato Aragão.
Dedé Santana, Mussum, Zacarias, Louise
Cardoso. Denise Dumont e Edson Celulari.
Ilha Auto-Cine (Praia de São Bento — Ilha
do Governador — 393-3211) de 2a a 6a. às
20h30min e 22h30min; sáb. e dom , a partir
das 18h30min (livre). Até terça.
Nova aventura com os Trapalhões
desta vez focalizando o problema do menor abandonado.

TERESÓPOLIS
ALVORADA-1 (742-2131) — Num Lago
Dourado, com Henry Fonda Às 14h. 16h.
18h, 20h. 22h (10 anos).
ALVORADA-2 (742-2131) — Evita Peron.
com Faye Dunaway. As 18h, 20h. 22h (14
anos). Matinê: Bambi. desenho animado. As
14h30mm, 16h (Livre).
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AJVIANHA
20 heras — Sinfonia n" 1. em Re Maior —
Clássica, oe P-cVc'.'! 'Pr.v- _ 13 26',

Tus ojillos negros e Oración de Ias madres
que tienen a sus hijos en brazos. oe Falia
iMontserrat Caballé — 6:51); Concerto em
la menor, para fagote. cordas e continuo.
P.70, ne Vivaldi (Thunemann — 11 13,; Parafrases das operas Rigoleto, Ernãni e II
Trovatore ae L ~.,T (Arrau — 24 10) Sinfonia n" 3 — Canção da Noite. op. 27 ce
Szvmanows' iDoraü — 23 35), Trio com
piano na 38, em Si bemol ao H_v_n (Beauí
• ¦¦• Sinfonia n" 2, em Mi bemol
_e
:-;. • — 53 0b:, Concerto em sol
menor, para oboe e continuo ce Ten

Garrincha e Edson Celulari em Asa Branca, um Sonho
Brasileiro, de Djalma Limongi Batista: história de um
jogador de futebol, em último dia no Rio-Sid

• Le Gourmet — Av. Sernambetiba, 3 600
(Barra da Ti|uca). Tel : 399-3341. Cozinha
espanhola e francesa. Aberto de 3a a 6". das
19h as 2n da manhã; sab . a parti' das 12h, e
oom . das 12 as 22h. Tem musica ao vivo de
3* a sab. a oart r das 21h (sem couvert
artist'CO) Aceita checues e cartões dc -¦--¦;
to mas nao aceita tickets Ar cora
"e~
c-í%í:~capacidade para 100 pessoaf
namento v-c::- - e rr .-.;-. •Couvert
cazuela se baoe.os. 'CS 1 --.• :¦'¦..- e ' v r..-nouaoc ; belle meuniere ' •; ' "" 40.

• Petronius — Av Vieira Souto 460 2° and.
287-3122
Caesar Park — (Ipanema) Tel
Cozinha francesa. Abeio danamente. oas
19h. a In da rna^hã Acp.ta chpaue; e
'¦' .- • - -"
'• - .
.
r i-o-3'í oe ce.«c
- - -.-• ¦ :¦•
-couvert an .t-coi
:;:¦¦-

s"t'ega a co-
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JORNAL DA GLOBO (TV
Globo) — Atabalhoado, pretensioso, mal executado. Pior
até que o Noticentro. Bem
abaixo das experiências anteriores. Antônio I. A., advogado.

JORNAL NACIONAL (TV
Globo) — Cid Moreira, ao dar
noticia sobre inflação, o faz
rindo. É o fim. Aliás, este só
imita o Delfim, que faz o mesmo. Harley do R. C. Goulart,
advogado.

ESTÚDIO A...GILDO (TV
Globo) — Regular. Gosto do
Agildo, mas acho que ele foi
muito melhor no Planeta dos
Homens. E razoável, mas não
o melhor programa. Wilson Filho, estudante.
CHICO ANYSIO (TV Globo)
— É o melhor programa humoristico da TV, não há dúvida.
Faço ressalvas apenas a um
quadro, justamente o badalado Painho. Aí não .se tem humor, no sentido de espelho do
grostesco humano, e sim avacalhaçâo. Avacalha-se a figura
do homossexual, através de referèncias lingüísticas e gestuais sem dignidade; avacalha-se a cultura negra, expiorada em função de aparências
e exotismos fònicos; avacalham-se as relações humanas,
como. ao colocar na boca do
suscetibilizado blasé (ele é
baiano, mesmo?) a expressão"melou", após o indefectível
beijo da cunha. Painho é um
quadro desmunhecado. Francisco Gomes Correia, professor.
O BEM AMADO (TV Globo) — O fabuloso Dias Gomes
brinca de Brasil e amacia as
tensões da cidade grande. Melhor humorismo da atualidade. João Bosco Fleury, bancario. .
RESPEITÁVEL PUBLICO
(TV Globo) — De grande alegria. Merecida homenagem a
Jackson do Pandeiro. Márcia
Penido Xavier, estudante.
BOA NOITE, BRASIL (TV
Bandeirantes) — Lindo e
cultural o programa de 20-8-82.
Foi a "noite do folclore". Até o
número musical Aquarela do
Brasü, de Silas de Oliveira, foi
apoteótico. Maria José Ramalho Almeida, dona-de-casa.
Para o programa em si,
duas estrelas. Mas a cotação
sobe para cinco estrelas, quando tenho de falar cie A Grande
Chance, que realmente é a única coisa de útil que o Sr Flávio
fez até hoje. Parabéns por esse
"coquadro, e um conselho ao
miinicador": pare de fazer caretas! Norberto Lyrio Rodrigues, estudante.
¦
SUPER ESPECIAL (TV
Bandeirantes) — Cinco estreIas, show muito lindo. Gostei
da presença de Engelbert
Humperdinck, de Júlio Iglesias e do cantor Key Largo.
Maria de N. Maas, dona-decasa. ¦
OS IMIGRANTES (TV
Bandeirantes) — Aos leitores
"esquecidos", gostaria de lembrar que logo após o retorno
de Ataliba no fim da revoluçáo
de 32, ele e Pierina adotaram
um menino (o Edgar). Portanto, embora somente agora esteja no vídeo, ele ja existia na
história. Norma Silva Haver,
dentista.
GEOGRAPHIC MAGAZINE (TVE) — Cinco estrelas.
Nada a reparar. Só tenho elogios para este excelente programa. Hélio Correia, estudante.
JACQUES COUSTEAU
ITVE) — É um programa muito interessante. Bate de longe
os enlatados da Globo. Jonas
1 Santos, estudante.

1982 EDIÇÀO NACIONAL
(TVE) — É o melhor jornal da
televisão brasileira. Jairo Marcos de Mattos, médico.

Couvert ccC'On„i ,, CS '¦
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SÍTIO DO PIC APAU AALA
RELO (TV Globo) — O melhor, único e verdadeiro programa infantil. Muito educativo. Enredos riquíssimos, interpretaçòes belíssimas. Parabens às inteligências da produção brasileira. Pedro Américo Nunes Neto, estudante.
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RESTAURANTES
e orquestra, de Telemann (Rampal —
15 22)
20 horas — L'Ar!esienne — Suites ncs 1 e
2. de Bi?et (Marrmer — 30:17!; Sonata em
Si bemol Maior, K 281. de Mozart (Gílels —
21 00); Quatro Interludios Marítimos, da
opera Peter Grimes. de Br-tten (Giulmi 17 03): Trio n° 10. em Mi bemol, para
piano, violino e ceio. op. 44 de Beethoven
íi-. ¦.... ..-:< _. 1_ _7I SuiteTcheca, op 39
ce Dvoran iD-va!
22 .:'.. Fantasiestucke. op. 12 ce Scr._rr;;r-,n (Arrau — 31 26..
Sinfonia n° 1, em Re Maior, D. 82 ae
Schubert iMen.jhin
26' 1£>

TELEVISÃO

'"

-: :Ía__t_tt__Q| WS&&&K'

aty'mmímmJí''vy&¦„jS__________BB^<r

__r^_-__É rnwÊ ___f i^TOtJfí Trti?hW--í

A CRITICA
DO LEITOR

**_"" '."

- ¦'¦•¦¦' ¦ ¦¦"'''¦-¦..

""'

\':V

•¦ CrS

í

"¦

^

k\)(J

'Dí-eCtí 'íwf_-.

OS ASTROS iTVE) —
Bom. Pen Ribeiro e ótimo, intérprete de boas músicas. Deveria ser mais programado nos
canais de televisão Léa Silva,
estudante.

DIVIRTA-SE

JORNAL DO BRASIL
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Cotação do leitor: ****+ (5 votosl.
ALEGRIA — Show da cantora Elba Ramalho. acompanhada pela Banda Rojão, formada por Zé Américo (teclados). Elber Bedaque
(bateria!, Cidmho (percussão). Zé Paulo -(guitarra). Antônio Santana (baixo). Niltinho
(trompete). Paulo Willians (trombone) e Marceio (sax). Teatro Casa Grande. Av. Afrânio
de Melo Franco. 290. De 4a a dom., às
21h30min. Ingressos de 4a. 5a e dom., a CrS
1.200; 6a e sáb.. a CrS 1.500 Ate o dia 26 de
setembro.
Cotação do leitor: ¦_¦¦*• (2 votos)
— Show do liumoris* HUMOR DE CLASSE
ta e cantor Octávio César. Textos de Aldir
Blanc Direção de Ivan Merlmo. Teatro do
IBAM, Rua Visconde Silva. 157 (266-6622).
Ás 5a e 6a. às 21h30min; sáb. às 22h; dom.
as 20h30min. Ingressos 5a e dom., a CrS 1
mil e CrS 600 (estudantes); 6a e sáb.. preço
único de CrS 1 mil.
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JUCÁ FILHO E AMIGOS MÚSICOS —
Show com o cantor e compositor Jucá Filho
acompanhado por Rodrigo Campeio (guitar.ra). Ricardo Marasciullo (contrabaixo). Joáo
Bosco (piano). Élcio Cáfaro (bateria). Áurea
Regina (gaita e flauta) e Marcelo Bernardes
'(sax
e flauta). Teatro Vanucci, Rua Marquês
de S. Vicente. 52/3" De 4a a dom., às 21h.
Ingressos a CrS 600. Último dia.

14:00

NAO PERCAM

Cotação do Leitor: •*** (44 votos)
SEMPRE, SEMPRE MAIS — Show de Lucinha Lins e Cláudio Tovar Teatro da Lagoa,
Av. Borges de Medeiros. 1 426 (274-7999).
De 5a a dom., às 21h30m. Ingressos a CrS 1
mil e CrS 600 (estudante).
FASCINAÇÃO — Show com o cantor Cauby
Peixoto, acompanhado pelo conjunto musical do maestro Juarez. Velho Galeão (antigo
Aeroporto do Galeão). Ilha do Governador. 5a
.às 22h30min; 6a e sáb., às 24h. Ingressos a
CrS 1.500. Reservas pelo telefone: 3984457
PROJETO FIM DE TARDE — Show com
Elza Soares. Teatro Armando Gonzaga. Av
Mal. Cordeiro de Farias. s/n° - Mal. Hermes.
Hoie às 19h. Ingressos a CrS 200.
MARCOS RESENDE E GRUPO INDEX —
Show com o compositor e tecladista Marcos
Resende acompanhado por Júlio Gamarrax,
Café e Cristina Bério (percussão) e Sizão
(baixo). Parque Laje, Rua Jardim Botânico.
414. Hoie. às 18h. Ingressos a CrS 600
RETALHOS — Show com os músicos Luis
Carlos (baixo). Paulo Jorge (bateria), Chico Sa
(sax, flauta) e Ramiro Ó (ovation). Gente da
Noite, Rua Voluntários da Pátria, 466. Domingo às 22. Couvert artístico CrS 350.
Cotaçõ do leitor- -k-k-k-k (2 votos).
MITO MULHER MAYSA — Show musical
com Waleska e Gracindo Júnior Texto de
Paulo Brandão. Direção musical do maestro
Jean Zanone. Direção de Bibi Ferreira. Golden Room do Copacabana Palace, Av
Atlântica, 1702. De 4a a dom., às 22h30min.
Ingressos 4a. 5a e dom., a CrS 1 mil 200; 6a a
sab.. a CrS 1 mil 500. Sem consumação
mínima. Jantar opcional.
PROJETO FIM DE TARDE — Show com
Ronaldo Florentino, acompanhado por Álvaro
Augusto (contrabaixo). Carlos Cardoso (cordas) e Reginaldo Vargas (bateria). Teatro
Arthur Azevedo, Rua Vitor Alves, 454 —
Campo Grande. Hoje. às 18h30min. Ingressos a CrS 200.
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compilação de sucessos Supervisão musical de Sérgio Motta. Opus/CBS

a voz fina do jovem
porto-riquenho Chris MonQUANDO
tez tomou de assalto as paradas brasileiras, em julho de 66 o
entico Sylvio Túlio Cardoso comparou-o a Bobby Breen, o tenorino
"coprecoce que transformou em"Rainqueluche" mundial a música
bow on the river", em 1935. O critico
estava certo: tal como Bobby, a carreira do falsete de Montez durou o
tempo de uma muda vocal. Apenas
uns dois ou trés LPs de sucesso,
recompostos em suas principais faixas neste enxuto apanhado da
Opus. O êxito da fórmula, porém,
devia-se também ao pano de fundo
fabricado pelo hábil produtor Herb
Alpert. O acompanhamento de bateria e palmas cadenciadas somado ao
ruído de bar com tilintar de copos e
pessoas conversando, reciclou a veterana balada The More I Sce You,
imortalizada por Nat King Cole. E
foi o bastante para criar uma marca
registrada (Time after Time, Hey
Baby. Call Mel reproduzida no Brasil no arranjo de sucesso de O Caderninho, por Erasmo Carlos, na mesma época. Marca essa que serviu até
para enquadrar a bossa nova (Garota de Ipanema. Samba de Uma Nota
Sol. Isso porque a voz feminina de
Chris assemelhava-se também ao
sussurro da embaixatriz da bossa
em Nova Iorque, a cantora Astrud
Gilberto. Águas passadas, capazes
de mover apenas o.s dançarinos mais
nostálgicos. (Tarik de Souza i.
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No Sambão e Sinhá, show com Dercy Gonçalves
VICENTE LOPES — Show do cantor e
compositor Vicente Lopes. Bar do Violeiro.
Rua Aristides Espínola. 44. Hoje, às 22h.
Ingressos a CrS 300.

travestis. Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel
Lemos, 51 (521-2955). De 3a a sab. as
2lh30m.' dòm., às 18h30m e às 21h30m.
Ingressos a CrS 600 (de 3a a 6a) e CrS 800
(sáb. e dom.), dom., vèsperal a CrS 600.

MOACYR LUZ — Show do cantor e compositor Moacyr Luz (guitarra), com a participação de Márcio lacovo (baixo) e Luizinho
Braga (flauta). Restaurante Manjericão,
Rua D Mariana, 225. As 6a. sáb. e dom , às
22h30mm. Ingressos a CrS 300.

PAUIS PANAME — Show de travestis. Com
Cláudia Celeste, Manza Chaves, Monique
Lamarque e outros. Direção de Pedro Gróia.
Av. Copacabana. 1 241. De 3a a sab . às 22h.
Ingressos a CrS 1 mil.

DERCY DE CABO A RABO — Show com

Cotação do leitor: -k-kk-k-k (9 votos)
NIGHT AND GAY — Show de travestis
Teatro Alaska, Av. Copacabana. 1 241 (2479842). De 3a a 6a. às 21h30min; sáb. às 22h.
dom. às 19h e 21h30mm. Ingressos de 3a a
6a e dom., a CrS 800 e CrS 500; sáb. CrS 1

Dercy Gonçalves contando a sua vida no
teatro. Participação da atriz Cristina Labronici. Sambão e Sinhá, Rua Constante Ramos,
140. 4a e5a, às23h; 6a e sáb., às24hedom ,
às 21h30min. Ingressos. 4a e 5a, CrS 1 mil
500; 6a e sáb., CrS-2 mil e dom., CrS 1 mil
500.

mil.

THE COSMIC LASER CONCERT — Show
de imagens multicoloridas feitas por raio
laser, com músicas de Johann Straus. Edgar
Winter. Emerson, Lake e Palmer, entre outros. Às 3a, 4a e 5a, às 19h30min. 20h30min.
6" e sáb. as
22h30min;
21h30min,
18h30mm, 19h30mm, 20h30min. 21h30min.
22h30mm e 23h30min; dom., às 18h30min.
19h30min, 20h30min, 2lh30min, 22h30min.
Planetário da Gávea, Rua Padre Leonel
Franca. 240. Ingressos a CrS 500. Censura
livre.

CERCO
Cotação do leitor- k-kkk-k (22 votos)
CIRCO TIHANY — Apresentação de mágicos, palhaços, trapezistas e animais amestrados. Pça. 11, Centro. (232-8489) 3a e 4a, às
21 h; 5a e 6a, às 17he21h; sáb, às15h. 18h,
21h; dom , às 10h, 15h, 18h e 21h. Ingressos. camarote a CrS 8 mil (quatro lugares);
cadeira preferencial a CrS 1 mil 500; cadeira
especial a CrS 1 mil 200 (adulto) e CrS 700
(criança); platéia alia a CrS 800 (adulto) e CrS
'600
500 (criança) e platéia popular a CrS
(adulto) e CrS 300 (criança).

REVISTAS
Cotação do leitor- ••*•_¦ (15 votos)
A GAIOLA DAS MIMOSAS — Show de
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DISCOS
The Very
Best of Chris
Montez
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sença da floresta
brasileira — e a sublimaçào da modinha. Temos, aqui,
um Villa enérgico,
^
4v. Js85& _____ ____&¦
às vezes anguloso,
*
_ ________________
¥t__K__-'^_______
muito seguro dos
seus efeitos. Temse a impressão, às
*_¦ ¦¦'v>^_- _5_jâãfilJHB»'. '"' ' "'.- .- ."' _________!
vezes, de estar ouvindo uma Arte da
Fuga brasileira. A
atmosfera abstrata
lembra a dos últimos quartetos de
Villa; mas a angulosidade de certos
temas é compensada pelo som denso
da orquestra de 32
violoncelos (que
para orquestra de violoncelos The Violoncello Society
ajuda a criar a imregida por Villa-Lobos (Continental, CrS 1 640,00)
pressão da selva).
bora Villa-Lobos Também não se
Fantasia
C o n c e r- argumentasse com pode deixar de ada dificuldade de
tante,
_nirar a extraordiexecutar uma tal nária variedade de
uma das maiores
obra, ele foi incenobras de Villatimbres que Villa
tivado pela própria consegue extrair
Lobos (e das meSociedade, que de um de seus insnos conhecidas) foi
com ele faria esta trumentos favoricomposta em duas
semanas no verão
gravação. É uma tos: há nisto capaobra de largo so- cidade técnica uninorte-americano
1958,
de
pro, na linhagem da à verdadeira gequando
espiritual das Ba- nialidade. Este é
Villa-Lobos tinha
chianas. Lembram um Villa essencial,
pouco mais de um
Bach o desenho que parece estar
ano para viver. Foi
amplo, a polifonia sempre dizendo
escrita a pedido do
Berdensa, os climas coisas, levantando
violoncelista
extaticos. Mas nes- mais um pouco a
nard Greenhouse.
ta Fantasia tam- ponta do nosso
membro da Violonbem se sente a pre- mistério cultural.
cello Society; e em-

VILLA-LOBOS:
FANTASIA
CONCERT ANTE

Monty Alexander Trio - The Way It Is
(MPS Copacabana 12712). com Alexander (piano). John Clayton
(contrabaixo! e Jetf Hamilton (bateria) Produção de Hans Georg
Brunner-Scnwer Sem informação sobre data de gravação CrS 1
mil 300

Alexander. um jamaicano protegido de
Oscar Peterson, que o indicou à MPS. tem tudo
MONTY
que um pianista pode desejar: técnica primorosa. dosa habilmente a dinâmica e uma execução intensamente rítmica que contagia o ouvinte com seu balanço
incessante: é o pianista ideal para empolgar qualquer
platéia. Todavia, seu grande pecado consiste em abusar
de incontáveis clichês e fórmulas utilizadas ate a exaustao através dos tempos, como ouvimos em Bluesology.
Thafs the Way It Is. I'eople Make the World Cio Round.
etc Mas. ha compensações; nas baladas Comi- Sunday e
Bossa Nova do Marília. interpretadas introspectívamente e com grande sentido melódico, aparece o lado verdadeiramente inventivo de MA. Alexander e um bom
musico, mas e lamentável que um pianista tecnicamente
dotado como ele troque, na maior parte do tempo, as
idéias pelos clichês Uose Domingo;» RafTaellii
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Amigos
Uma turma. Esta terminando hoje, no Teatro Vannucci, a pequena temporada de estréia do cantor e compositor Jucá Filho em
show. Chama-se o espetáculo Jucá Filho e
Amigos Músicos, mesmo titulo de seu primeiro LP que foi feito independente e depois
comercializado por gravadora. Um pouco
diferente da maioria da carreiras atuais,
Jucá primeiro se revelou como compositor,
foi um dos autores dos indiscutíveis sucessos Toada e Quem Tem a Viola, para só
depois mostrar seu trabalho também como
intérprete. Num disco que foi idealizado,
como ele mesmo diz, "para mostrar a musica
de minha geração através do trabalho de
pessoas de minha relação pessoal". Nele
compartilha quase todas as faixas com amigos. No palco, recebeu as convidadas presenças de Cláudio Nucci. Zé Renato, Jacques
Morelembaum e outros. Sistematicamente
tem porém o apoio instrumental de Rodrigo
Campeio, guitarra, Ricardo Marasciullo,
contrabaixo, João Bosco, piano e sintetizador, Élcio Cãfaro, bateria, Marcelo Bernardes, sax e flauta e Áurea Regina, um talento
em ascensão na gaita e flauta. De uma
primeira obra nunca se deve exigir muito
mas sempre se espera que a atividade intensa e profissional faça desenvolver todo o
talento. Este é indiscutível que Jucá Filho
tem. Apenas para mais tarde espera-se que
perca a forçada triviliade que gosta de colocar em suas músicas. Por agora, muito boa
sorte.
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sua nova amizade
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A VEZ DA BOLÍVIA
Diversificação. O Rio de Janeiro um
pouco menos e São Paulo muito tem sempre
sido invadido musicalmente por astros e
grupos latino-americanos. Principalmente
chilenos, argentinos e alguns uruguaios.
Agora chegou a vez de grupo boliviano se
apresentar em nossa cidade o que me parece
inusitado. Chama-se Los Inca-Amaru e se
formou em 1978 em La Paz. Mas já no ano
seguinte estava em São Paulo, para um
festival, voltaram a sua terra mas em 80
outra vez em São Paulo se exibiram em
teatro, Augusta e Bandeirantes. Em 81 chegaram ao Paraguai, no início de 82 ao Rio
Grande do Sul e só agora introduzem o Rio
de Janeiro em sua rota. Estão-se apresentando todos os domingos, este é o primeiro, no
movimentado bar Gente da Noite da Rua
Voluntários da Pátria em Botafogo. Sempre
às 10 da noite mostram suas vozes e instrumentos peculiares como a zampoha. quena.
pinquillos, mosenos e tarkas. Alem dos mais
comuns charango, guitarra, bumbo e tudo
mais que se segue. Sáo seus integrantes:
Jorge Gil. instrumentos de vento, como chamam os de sopro, Edgar Marconi, charango
e voz, Tobi Quispe, percussão, e Chico Rodrigues. guitarra. Que tenham boa sorte e
durem mais tempo nas artes do que os
Presidentes de seu país no Poder.
M. Helena Dutra
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O LEITOR E O CRITICO
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
vações", pode acrescentar
qualquer comentário, inclusive sobre a qualidade da projeção ou o estado da sala. As
cotações serão computadas
diariamente. Tirada a média,
*esta
será publicada junto à
nota do respectivo espetáculo na seção Divirta-se do Cademo B. O cupáo deve ser
entregue na agência de clássificados do JORNAL DO
BRASIL mais próxima de
sua casa ou enviado pelo Correio para o JORNAL DO?
BRASIL, Seçào Divirta-se.
Avenida Brasil. 500. 6' andar
— CEP 20.940

I
Espetáculo
Local/Canal de TV
Dia

Hora

Cotação

Observações

Nome do leitor.
Profissão

Idade

Endereço
CEP

I
l
I
fi

Telefone.

• OS CUPÕES ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS ESPETÁCULOS.
AS COTAÇÕES DIVULGADAS REFLETEM APENAS A OPLNLÃO DOS LEITORES
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Cotação do leitor: **¦*•*¦* (1 voto)
A AURORA DA MINHA VIDA — Texto,
direção e cenografia de Naum Alves de
Souza. Com Marieta Severo, Stella Freitas,
Analu Prestes, Cidinha Milan. Pedro Paulo
Rangel, Carlos Gregório, Mário Borges e
Roberto Arduin. Teatro de Arena. Rua Siqueira Campos. 143 (235-2119). De 4a a 6*.
às 21h; sáb. às 19h e 22h; dom., às 18h e
21 h. Ingressos: 4a, 5', 6a e dom,, CrS 1 mil
200 e CrS 700; sáb.. CrS 1 mil 200 (preço
único).
Lembranças de um grupo de alunos
nos tempos da escola primária, revelando
as brincadeiras, as angústias e as pequenas crueldades entre eles.
AÍ VEM O DILÚVIO — Musical de Pietro
Garinei, Sandro Giovanninni e laia Fiastri.
Direção de Garinei e Giovanninni. Com Luis
Carlos Clay. Eliane Maia. César Montenegro,
Mário Maia, Lia Farrel e Delta e César
Teixeira. Teatro Carlos Gomes. Pça Tiradentes, s/n° (222-7581). De 3a a 6a. às 21 h;
5a. vésperal às 18h30m; sáb. às 19h e 22h;
dom., às 19h. Ingressos a CrS 1.500 (platéia
dianteira), CrS 1.200 (platéia atrás) e CrS 800
(balcão): 5a, vésperal a CRS 800. preço único.
Censura 10 anos.
Um padre de uma pequena cidade
italiana é avisado por Deus que um novo
dilúvio se aproxima e inicia a construção
de uma arca.
Cotação do leitor: ***** (9 votos)
A FALECIDA — Texto de Nelson Rodrigues.
Direção de Paulo Afonso Lima. Com Neila
Tavares, Cláudio Gonzaga, Ivan Cândido, Pedro Veras, Wilson Grey. Pascoal Villaboim,
Regina Rodrigues, Ivan de Almeida, Luiz
Carlos Félix e Miriam Calvo. Teatro Glauca
Rocha, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De
3a a 6a, às 21 h; sáb., às 20h e 22h; dom., às
18h e 21 h. Ingressos a CrS 800 e CrS 600
(estudante).
A obsessão de uma mulher com vida
pessoal medíocre que investe todas as
suas energias em conseguir um enterro
pomposo.
Cotação do leitor: ***** (49 votos)
A TEMPESTADE — Texto de William Shakespeare. Dir. de Paulo Reis. Com Henry
Pagnocelli. Andréa Beltrão, Miguel Falabella,
Fábio Junqueira, Paulo Reis, Daniel Dantas,
Rômulo Marinho Jr., Antônio de Bonis, Janser Barreto. Jackson Leal. Ivan Alves, Vitor
Haim, Escola de Artes Visuais, Parque Laje,
Rua Jardim Botânico, 414. De 4a a dom., às
21h30m. Ingressos a CrS 1.200 e CrS 700
(estudante).
Numa ilha deserta, os poderes mágicos de Próspero, ex-Duque de Milão afãstado do poder por um golpe de força,
ensinam aos seus inimigos as virtudes da
tolerância. Até 3 de outubro.
Cotação do leitor: ***** (11 votos).
SERAFIM PONTE GRANDE — Adaptação
do livro de Oswald de Andrade, por Alex
Polari. Com Angela Rebelo, Pedro Cardoso,
Eduardo Lago, Jurandir de Oliveira, Antônio
Grassi, Gilda Guilhon, Guida Vianna, Juliana
Prado, Felipe Pinheiro. Participação dos músicos Tim Rescala, Gilberto Márcio e Ronaldo
Diamante. Direção de Buza Ferraz. Cenários
de Pedro Sayad, Manfred Vogel e Marco
Antônio Dias. Teatro Villa-Lobos, Av. Pencesa Isabel, 400 (275-6695). De 4a a 6a, às
21h30min; sáb: às 20h e 22h30min; dom;
às 18h e 21h30mm. Ingressos de 4" a 6a e
dom., a CrS 1 mil e CrS 600 (estudantes);
sáb., preço único de CrS 1 mil. Censura 16
anos.
As aventuras do herói Serafim Ponte
Grande, que abandona o emprego público e sai pelo mundo fazendo descobertas.
Cotação do leitor: **** (81 votos)
O SUICÍDIO — Texto de Nikolai Erdman. Dir.
de Paulo Mamede. Com Sérgio Brito, Luis de
Lima. Laerte Morrone, Henriqueta Bneba,
Ana Lúcia Torre, Rui Resende, Isolda Cresta,
M;iuricio Loyola, Miriam Carmem, Shulamit
Yaari, José de Freitas e outros. Teatro dos
Quatro. Rua Marquês de São Vicente, 52 —
2o (274-9895). De 4-'a 6a, as 21h30min; sáb..
às 20h e 22h30min; dom., às 19 e 21h30m.
Ingressos de 4a a 6a e dom. a CrS 1 mil e CrS
600, estudante; sáb, preço único CrS 1 mil e
200.
Sátira de costumes localizada na
União Soviética dos anos 20, girando em
torno de um desempregado, cuja situação
é explorada por um exótico grupo de
pessoas que procuram induzi-lo ao suicídio para auferir vantagens a partir de sua
morte.
QUERO — De Manuel Puig. Tradução de
Leila Ribeiro. Com tdson Celulari, Leila Ribeiro, Maria Padilha, Rubens Corrêa e Vanda
Lacerda. Direção de Ivan de Albuquerque.
Teatro Ipanema. Rua Prudente de Moraes,
824 (247-9794). De 4a a 6a, às 21h30m; sáb.,
às 20h e 22h30m; dom., às 18h30m e às
21h30m; 5a, vésperal às 17h. Ingressos a
CrSl.200 e CrS600 (estudantes); sáb., preço
único de CrS 1.200.
Numa casa mora um casal de meia
idade e sua filha adotiva, que recebem
visitas estranhas, tendo inicio assim, um
contínuo jogo de troca de identidade.
A ETERNA LUTA ENTRE O HOMEM E A
MULHER — De Millôr Fernandes. Com Tetè
Medina, Joans Blocn. Antônio Pedro, Carlos
Loffler e Filomena Chicaradia. Direção de
Gianni Ratto. Figurinos de Kalma Murtinho.
Músicas de John Neschling e Vital Faria.
Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de S.
Vicente. 52/3a (274-9696). De 3a a 6a. às
21h30min; sáb., as 20h e 22h30min; dom,,
às 18h e 21 h30mm. Ingressos a CrS 600 (3a e
4a), CrS 1.200 e CrS 600 (5a e dom); a CrS 1
mil 200 (6a e sáb).
Em 10 rounds são apresentadas situações que mostram os antagonismos entre
homem e a mulher.
BARRELA — De Plínio Marcos. Com Francisco Milaní, Osmar Prado, Vinícius Salvatori,
Marcus Vinícius, Alexandre Régis, Gilson
Sirqueira, Carvalhinho, Ivan Setta e Paulo
José. Direção de Oswaldo Loureiro. Cenanos de Marcos Flaksman. Teatro Princesa
Isabel. Av. Princesa Isabel. 186 (275-33461
De 3aa a sáb.. às 18h30mm. Ingressos a CrS

mil e CrS 600

Os choques e a violência de um grupo
de presidiários confinados numa cela infecta.
HEDDA GABLER — Texto de Henrik Ibsen
Tradução de MiPõr Fernandes Direção de
Gilies Gwizdek. Com Dma Sfat. Cláudio Marzo, Xuxa Lopes, Otávo Augusto. Ednei Govenazi. Gilda Sarmento e Norma Geraidy.
Teatro Gláucio Gill Pça Arcoverde. sm°
(237-7003). De 4a a 6a. as 21h, sab . às 20h e
22h30min; dom . às 18 e 21 h Ingressos a
CrS 1.200 e CrS 700 (estudantes); sab.
preço único de CrS 1 200 Censura 14 anos.
A historia de uma mulher que diante
de suas hesitações afetivas desencadeia
um processo de destruição em torno de
si.
Cotação do leitor: ***** (13 votosi
ENSINA-ME A VIVER — Texto de Coim
Hipgins Adapt e dir. de Domingos de Oliveira
com Hennette Monneau (4a. vesp 5J, 6a e
primeiras sessões ae sab e dcrr-1 com
<•*
Maria Ciara Machado! 2's sessões de ir'.
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Uma octogenária, pouco antes de
morrer, vive um insólito romance com um
rapaz cheio de problemas, a quem transmite um pouco da sua sabedoria e serenidade.
Cotação do leitor: ***** (7 votos)
A VOLTA POR CIMA — Texto de Lenita
Plonczynski e Domingos de Oliveira. Dir. de
Domingos de Oliveira. Com Tônia Carrero,
Paulo Porto, Sebastião Vasconcelos, Telma
Restou, Priscila Camargo, Caique Ferreira.
Teatro Maison de France. Av. Prest. Antônio Carlos. 58 (220^1779). De 4a a 6", às
21h30min.; sáb. às 20h e 22h30min.; dom.,
às 18h e 20h30m. Ingressos 4", 5a e dom., a
CrS 1 mil 500 e CrS 800; sáb., preço único de
CrS 1 mil 500.
Depois de atravessar, ao aproximar-se
do seu 50° aniversário, uma séria crise
existencial, a protagonista, motivada por
um romance com um rapaz de 23 anos,
assume a sua idade e volta a sentir-se em
paz com a vida.
Cotação do leitor: ***** (58 votos)
VIDIGAL: MEMÓRIAS DE UM SARGENTO
DE MILÍCIAS — Comédia musical adaptada
por Millôr Fernandes do romance de Manuel
Antônio de Almeida. Música de Carlos Lyra.
Dir. de Gianni Ratto. Dir. mus. de Hugo
Bellardi. Com Ronaldo Santos, Cristina Santos, Carlos Kroeber, Renata Fronzi, Hélio Ary,
Kleber Macedo. Lídia Matos, Roberto Azevedo, Regina Dourado e outros. Coreografia de
Carlota Portella. Teatro João Caetano, Praça Tiradentes s/n°. De 4a a 6a, às 21 h: sáb.,
as 20h e 22h30min; dom., às 17h e 20h.
Ingressos de 4a e 5a, a CrS 600 e CrS 400
(estudante); 6a a dom., a CrS 800 e CrS 500
(estudante). Censura 14 anos.
0 Rio de Janeiro do tempo de D. João
VI transforma-se, graças à visão crítica de
Millôr Fernandes, numa metáfora do Brasil de todos os tempos.
Cotação do leitor: * (3 votos)
EU P0SSO7 — Texto de Reynaldo Loy. Dir.
de Luiz Carlos Mendes Ripper. Com Jardel
Filho, Yara Amaral, Sylvia Bandeira, José
Mayer, Fábio Pilar. Teatro Delfim Rua Humaitá, 275 (266-4396). De 3a a 6a, às
21h30min; sáb., às 20h e 22h30min; dom.,
ás 18h e 21 h. Ingressos a CrS 1 mil 500; CrS
1 mil (platéia superior) e CrS 800 (estudantes). Sáb., preço único de CrS 1.500.
A solidão e os problemas íntimos de
uma família classe A.
OS MAL-AMADOS — Texto de François
Mauriac. Direção de Piorre Astné. Com Vinícius Salvatori, Elza de Andrade, Denise Barreiros, Richard Riguetti e Mariana Sabino.
Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63. De 4a a sáb., às 21h30min; dom., as
19h. Ingressos a CrS 1 mil e CrS 600
(estudantes).
Numa casa perto de Bordéus, um pai e
suas duas filhas vivem uma relação conflitussa, complicada pela presença de urn
vizinho por quem as moças se apaixonam.
A NOITE DOS ASSASSINOS — Texto de
José Triana. Com Tônico Pereira, Rosáne
Gofman e Bia Lessa. Direção de Roberto
Vignati. Teatro Sesc da Tijuca, Rua Barão
de Mesquita. 539 (208-5332). De 4a a 6a. as
21h; Sáb. às 21h30mm; dom., às 19h e 21h.
Ingressos de 4a a 6a e sáb.. a CrS 800 e CrS
500; sáb.. preço único CrS 800.
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deputado para defender os interesses do
banco, várias mazelas da atualidade nacional. Último dia.

Cotação do leitor: **** (21 votos)
MOTEL PARADISO — Texto de Juca de
Oliveira. Dir. de José Renato. Com Maria
Delia Costa, Leonardo Villar, Jacqueline Laurence, Oswaldo Loureiro, Fernando José.
Elisio José, Ana Luiza Folly. Teatro Ginástico. Av. Graça Aranha, 187 (220-8394). De 3a
a 6a, às 21hl5m; sáb, às 20h e 22h30m e
dom. às 18h e 21 h. Ingressos de 3a a 5a, a
CrS 600; 6a e sáb., a CrS 1 mil; dom:, a CrS 1
mil e CrS 600 (estudante). Censura 18 anos
As complicações que podem advir, na
vida de duas famílias representativas de
diferentes níveis sociais, em decorrência
da perda acidental de um recibo de motel.

CANÇÃO DENTRO DO PÃO — Comédia de
R. Magalhães Júnior. Direção de Maria Jacintha. Com Jéssira Devillart, Ricardo Sanfer,
Jefferson Beltrão e outros. Teatro da Associaçào Médica Fluminense, Av. Roberto
Silveira, 123. De 5a a sáb.. às 21 h; dom., às
18h e 21 h. Ingressos a CrS 600 e CrS 300
(estudantes). Até final de setembro.

JURUPARI — A GUERRA DOS SEXOS —
Texto e direção de Márcio Souza. Com Ana
Maria Magalhães, Antônio Pitanga. Eduardo
Tornaghi, Nina de Pádua. Lina do Carmo,
Andréa Dantas, Flávio Bruno, Pedro Tornaghi
e Moacir Bezerra Teatro do BNH. Av. Chile,
230 (262-4477). De 3a a 6a, às 21hl5mm; 6a,
às 20h e 22h; sáb., às 20h30min e às
22h30min;
dom.,
às 18h30min e às
21hl5min. Ingressos a CrS 1 mil e CrS 600
(estudantes); sáb., CrS 1 mil, preço único.
Censura 14 anos.
A trajetória de um herói civilizador que
conduziu os povos do Rio Negro de horda
selvagem à revolução agrícola.
Cotação do leitor: **** (31 votos)
MAME-O OU DEIXE-O — Revista com
texto de Pedro Porfino e música de Nelson
Melim. Dir. de Luiz Mendonça. Com Alcione
Mazzeo. Tony Ferreira, Glória Melgaço, Jalusa Barcelos, Marcos Garcia, Jorge Bueno.
Ana Lúcia Ribeiro, Nedira Campos. Robson
Qumtanilha e outros. Teatro Rival, Rua Alvaro Alvim, 33 (240-1135). De 4" a 6a às
2lh15mm; 5a. vésperal às 18h30mm; sáb.,
às 20h e 22h30min; dom., às 18h e
20h30min. Ingressos: 5a e dom: CrS 1 mil e
CrS 600 (estudante) e 6a e sáb.: CrS 1 mil.
Em torno de uma campanha eleitoral,
na qual um banqueiro se candidata a

Números
Expressivos

Cotação do leitor: *** (1 voto)
E AGORA, HERMiNIA? — Comédia de Claude Magnier. Direção de Bibi Ferreira. Com
Suely Franco. Francisco Milani, José Augusto Branco, André Valh, Roberto Frota, Vera
Holtz, Jorge Botelho e Lazar Murzuns. Teatro Mesbla. Rua do Passeio, 42/11° (2406141). De 3a a 6a, às 21h15min; sáb., às 20h
e 22h30min, e dom., às 18h e 21h15min.
Ingressos: 3a a 5a e dom., CrS 1 mil e CrS
800; 6a e sáb., CrS 1 mil 200,
As complicações geradas pela necessidade de um marido em fazer uma operação plástica, enquanto sua mulher aproveita de sua ausência para ser cortejada
por admiradores.
Cotação do leitor: **** (5 votos).
MÁSCARAS NUM CAFÉ SEM MEIASPALAVRAS — Texto e dir. de Luiz Alves de
Macedo Neto. Com Fernando Antônio e Ana
Bergstem. Sala Monteiro Lobato do Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel. 440
(275-6695), De 5a, 6a e dom., às 21 h; sáb.; às
20h e 21h30m. Ingressos a CrS 700 e CrS
400. Censura 14 anos.
Texto livremente inspirado na conhecida peça Antes do Café, de Eugene
0'Neill. Até final de setembro.

Cotação do leitor: **** (4 votos).

CANIBAL — Coletânea de textos de Millôr
Fernandes e Luis Fernando Veríssimo. Adaptação de Silvio Autuori. Com Tião Ribas
D'Ávila, Flávio Antônio. Maurício Lessa, Mira
Palheta. Paula Leal e Sandra Autuon. Teatro
do Planetário. Rua Padre Leonel Franca.
240. De 5a a dom , às 21h30min. Ingressos:
Diariamente a CrS 1 mil e CrS 700 e sáb., CrS
mil 200.
Em 10 quadros são satirizadas instituições, preconceitos e costumes da vida
brasileira.
Cotação do leitor: ***** (22 votos).
JOGOS DE GUERRA — Seleção de textos
que tèm como tema a guerra. Direção de
Cláudio Torres Gonzaga. Com Cláudia Guimarães. Patrícia Pillar, Monica Alvarenga,
Guico Cordeiro. Chico Marques. Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete, 338 (2659933). De 43 a dom., às21hl5min. Ingressos
a CrS 450 e CrS 350. Até dia 12 de setembro.
SENTIMENTOS MODERNOS — Espetáculo musical com o grupo Popará. Teatro
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63.
As 6J e sáb., às 24h. Ingressos a CrS 600.

i

Três espetáculos que anunciam as últimas semanas em
cartaz mostram números expressivos de freqüência. A comedia La Vènus Desbunde
completou 250 apresentações,
ja foi vista por mais de 60 mil
pessoas e agora tem novidades no elenco. Alice Viveiros
de Castro substitui Elisángela
e Newton Martins entrou no
lugar de Rogério Fróes. A
Tempestade que termina a
temporada no dia 3 de outubro completou 100 espetáculos com 25 mil espectadores. E
Os Efeitos do Raio Gama Nas
Margaridas do Campo entrou
em temporada popular — preço único de CrS 500 —- ate o
próximo dominço. quando o
espetáculo deixa o Teatro
Gloria.

....,,—;. zZ\

A Gata Borralheira, espetáculo infantil em cartaz no
Teatro Tereza Rachel

.NÇAS
MABEL MABEL — Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63(251-2596). Sáb.
às 16h e 17h, e dom., às 16h. Ingressos a
CrS 400. Até final setembro.

Cotação do leitor: **** (11 votos)
O SONHO DE ALICE — Teatro Villa-Lobos.
Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). Sab.. as
15h e 17h e dom., às 16h. Ingressos a CrS
500. Ingressos à venda na bilheteria à partir
da 3a-feira. Até dia 12 de setembro.
ARLEQUINADA — Escola de Artes Visuais
(Parque Laje), Rua Jardim Botânico, 414.
Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a CrS 300.

REI POR ACASO — Teatro do Planetário
da Gávea, Rua Padre Leonel Franca, 240.
Sáb. e dom., às 16h e I7h. Ingressos a CrS
400. Até dia 4 de novembro.

sala de concertos. Uma boa oportunidade da Zona Norte ganhar
um teatro digno das exigências de
uma platéia numerosa, mas inteiramente desservida de casas de
espetáculo.

Sem eleições
Hoje e o ultimo dia para assistir à revista Mame-o ou Deixe-o
no Teatro Rival. Inesperadamen
te sai de cartaz o único espetáculo
teatral que trata de maneira direta das próximas eleições de novembro. E surpreendente a ausència de um tema tao atual em nossos palcos, ja que os produtores
tanto reclamam de assuntos mais
palpitantes que possam acordar
as platéias. E a falta de eleições no
lei tro parece ser um fenômeno
brasileiro Pelo que se sabe. ape:.as em Salvador o tema se projeta
:: > pairo eom Me -Segura que Eu
Vou Üar tm Vol». de Benvindi»
Seuueira
í

wi;

CINDERELA, A GATA BORRALHEIRA
Teatro Alaska. Av. N. S. Copacabana, 1241
(247-9842). Sáb. edom., as 16h. Ingressos a
CrS 300, à venda a partir de 6"-feira às
14h30min.
CHAPEUZINHO VERMELHO — Teatro do
América, Rua Campos Sales. 118. Sáb. o
dom., às 16h. Ingressos a CrS 300 e CrS 200,
sócio do clube.

PAI MATEUS, O FABRICANTE DE BONÍCOS — Teatro do Sesc de Sáo João ria
Meriti, Rua Tenente Manoel Alvarenga Ribeiro, 66. Sáb. e dom., às 15h e 16h.
Ingressos a CrS 400 e CrS 200 (sócios).

BRANCA DE NEVE VAI A FESTA — Gurilândia, Rua Sâo Clemente, 408. Dom., as
16h e 17h. Ingressos a CrS 250 e Cr$ 200
(sócios).

Cotação do leitor: **** (IO votos)
Teatro
A REVOLTA DOS BRINQUEDOS
Vanucci. Rua Marques de Sáo Vicente. 52
(274-7246). Sáb, edom., às 17h. Ingressos a
CrS 350.

Cotação do JB: *****

(170 votos)

REBECA, A BRUXINHA AMADORA
Western Club. Rua Humaitá, 380: sáb.. às
17h30min e dom., às 16h. Clube Sirio e
Libanês, Rua Marques de Olinda, dom., as
17h30min. Ingressos a CrS 300.
Teatro
COM BARULHOS E RETALHOS
da CEU, Av. Rui Barbosa. 762. Sab. e dom.,
as 16h. Ingressos a CrS 300. Até dia 26 de
setembro.

A GATA BORRALHEIRA — Teatro Tereza
Rachel. Rua Siqueira Campos, 143. Sáb e
dom., às 16h30min. Ingressos a CrS 400
NAVEGANDO RIOS. MARES E CORAÇÓES — Teatro Glauce Rocha, Av Rio
Branco. 179 Sáb. e dom , as 16h. Ingressos
a CrS 300. Até dia 26 de setembro.
OS PRIMOS JOCA E SERAFIM
de Bolso Aurimar Rocha, Av
Paiva. 269 (tel.: 239-1498). Sab.
17h30min. Ingressos a CrS 300
de setembro.

— Teatro
Ataulfo de
e dom . as
Ate dia 26

QUEM DOIS CONTOS CONTA, DOIS PONTOS APONTA — Teatro Armando Gonzaga. Av. Mal Cordeiro de Fartas, s n'J (3903052) Sab. e dom .as 15h Ingressos a CrS
200.
O MISTERIOSO CASO DA TANAJURA
FRANCESA E AS ARVORES QUF. CRÊSCIAM NUM INSTANTE — Cine-Show Madureira. Rua Carolma Machado, 542 (3598266). Sáb. e dom , as 17h. Ingressos a CrS
250.
Cotação do leitor ***** i3 votos)
ADEUS, FADAS E BRUXAS — Teatro do
BNH, Av Ch.ie. 230 i?6?-4J77i Sab. e
dom . as 16n ingressos a >S -00 -a sess io
¦;matinaleCr$500asvescert:^-- •'-•-••- i
setembro Fa? -eservas

¦¦ò-.r.

269 '_':.'" >.iri_-'

.ir

-

i-j-1

Cotação do lartor: ***** (IM votos)
CASAMENTO NA FLORESTA II
Teatro
do Colégio Capitão Lemos Cunha, Estrada
do Galeão, s/n°. Sáb. e dom,, as 17h. Ingressos a CrS 300.
Cotaçáo do leitor: ** (13 votosi
CURIOSA IDADE — Teatro Senac, Rua
Pompeu Loureiro, 45 Sáb a 16h e ns
17h30min; dom. as 16h. Ingressos a CrS
300.
SEGURANDO A CEROULA - Teatro do
BNH, Av. Chile, 230. Sab. e Dom., as 15h.
Até dia 12 de setembro.
O ESPANTALHO QUE QUERIA SER MENINO
Teatro Artur Azevedo. Rua Vítor
Alves. 454 — Campo Grande Sáb e dom.,
às 16h. Ingressos a CrS 250.
TEMPO QUENTE NA FLORESTA AZUL —
Teatro Gláucio Gill (Pç1 Cardeal Arcoverde.
s;n° Sáb às 17h edom., as 16b Ingressos a
CrS 300
FLICTS — Teatro Artur Azevedo Rua Vítor
Alves. 454 (Campo Grande!. Dom. às
10h30mm Ingressos a CrS 200. Ate dia 19
de setembro.

MUSICA
KALENDA MAYA — Recital de mús-ca barroca italiana e inglesa, do Grupo formado por
Heloísa Madeira (voz), Fernando Moura (voz
e cravo) e Helder Parente ivoz, viola de
gambá, flauta doce). Programa: obras de
Purcell. Mancini. Scarlatti e outros. Petit
Studio. Rua Baráo da Torre. 220. Hoje as
18h30mm, Ingresso a CrS 500.

UixJN LA
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CAMELG — Espetáculo de dança e quadros
teatrahzados Direção e coreogratia de Cnstina Biazzo e Denise Poza- Teatro da Galeria
(Rua Senador Vergueiro. 93. Hoje. as
21h30m, sab , ás 20ne 22b dom , as 19h e
21b Ingressos a CrS 500. Ultimo oia.
DON QUIXOTE —Bale em três atos com
musica oe Ludwig Mmkus e popular espanhoia. orquestração de Patrick F.ynn, coreograf;a de Dala! Achcar e cenários c- figurinos
oe José Varona Teatro Municipal Pça Fior-ano. s n° Os rí'33 e horspos sào o? seou" ¦

Tea-

MAMULENGO ESTRELA DO RIO
tro de Bolso Aurimar Rocho

Ase aa 3 ce o..'..rrc

Mach

OS 3 PORQUINHOS E O LOBO MAU
Teatro Teresa Rachel, Rua Siqueira Campos, 143. Sáb., edom., às 17h30min. Ingressos a CrS 400.

A BELA ADORMECIDA NO BOSQUE
Teatro do Clube Olympico, Rua Pompou
Loureiro, 116. Domingo, às 15h30min. Ingressos a CrS 300.

Teatro da
A FÁBRICA DOS SONHOS
Galeria. Rua Senador Vergueiro. 93. Sab, e
dom., às 17b. Ingressos a CrS 300.

ESPAÇOS PERDIDOS

Cotação do leitor: ***** (18 votos)
O SAPO OU O PORQUÊ — Sala Jacobina.
Rua São Clemente, 117. Sáb. edom.. às 16b.
Ingressos a OS 300.

EMÍLIA, PEDRINHO E MONICA CONTRA O
PIRATA DA PERNA DE PAU — Teatro do
Clube Olympico. Rua Pompeu Loureiro,
116. Dom., as 16h30min. Ingressos a CrS
200.

A ONÇA E O BODE — Teatro do Sesc de
Madureira, Rua Ewbanck, 90. Sáb. e dom .
às 16h. Ingressos a CrS 300 e CrS 150
(comerciános). Até dia 26 de setembro.

Tony Ferreira e Alcione Mazzeo se despedem hoje de
Mame-o oa Deixe-o

bei, 440. Sáb.. às 17h30min e dom., às
16h 15min e 17h30min. Ingressos a CrS 300.
Até 26 de setembro.

CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO
MAU NA CASA DA VOVOZINHA — Teatro
Laranjeiras, Rua Conde de Baopendi, 69.
Domingo, às 16b. Ingressos a CrS 200.

BRANCA DE NEVE VAI A FESTA
Tijuca
Tênis Clube. Rua Conde de Bonfim, 451.
Sáb. e dom., às 16h Ingressos a CrS 250 e
CrS 150'(sócios).

O desconfortável e sujo Teatro
Tapume, que fica na Rua Voluntarios da Pátria, está ameaçado
de desaparecer. E evidente que,
do jeito que esta, não tem as minimas condições de funcionar como
uma decente casa de espetáculos,
mas com uma boa reforma e o
mínimo de condições técnicas se
poderá transformar num endereço teatral cobiçado por grupos
profissionais. Por enquanto está
sendo defendido pelo Grupo Tapume que nos últimos meses
ocupou o ex-restaurante Schnitt
de Botafogo. Um outro local que
poderia ser aproveitado como um
excelente teatro e o ex-cinema
Santa Alice, no Lins de Vasconcelos. Confortável, amplo e com capacidade para mais de mil espectadores. o Santa Alice foi desattvado como cinema pela emptvsa
proprietária por considera -ío rit-:";
estario Nao ha. segundo a empresa. nenhuma intenção em reativa
i _ ¦
lo como cinema :-.. i ¦ ü.i
ressí* tTTi t't*c." it y-.y.j. ira*:'" ,;i<
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COMPUTACÉU — Texto de Gugu Olimecha. Direção de Francis Mayer. Com Silvia de
Mendonça. Francis Mayer, Maria Gorete,
Wagner Santos. Vânia de Paula, Pedro Ronaldo e Dan Filho. Teatro Arthur Azevedo, Rua
Vitor Alves. 454. Campo Grande. Hoje às
21 h. Ingressos a CrS 300.

Ótima idéia
Alguns espetáculos estão
experimentando uma espécie
de try-out (estréia oficiosa a
preços mais baratos). Desta
forma o público pode assistir
por um preço acessível às novas montagens — Barrela teve uma semana de prélançamento a Cr$ 400, Quero...
fez a experiência por dois dias,
como E Agora, Hermínia? havia feito no Mesbla. E assim,
elenco, diretor e parte técnica
podem auferir a reação da piateia para eventuais cortes e
pequenas modificações. E nesses tempos bicudos, qualquer
iniciativa que alivie os nossos
bolsos é sempre auspiciosa.

¦.¦-ii;?-:.
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Tônia
Carrero e
Caique
Ferreira
em A Volta
Por Cima,
no Teatro
Maison de
France

Três irmãos fazem jogos dramáticos,
através dos quais discutem as suas posições na familia.

Cotação do leitor: ***** (15 votos)
OS EFEITOS DO RAIO GAMA NAS MARGARIDAS DO CAMPO — Texto de Paul
Zindel. Dir. de Antônio Abujamra. Com Nicete Bruno, Eleonora Bruno. Bárbara Bruno.
Graziela De Laurentes Cássia Foureaux. Teatro Glória, Rua do Russel, 632 (245-5527).
De 5a a 6a, às 21 h30min, sáb., às 20h e 22h;
dom, às 18h e 21 h. Ingressos a CrS 500.
temporada popular.
O curioso relacionamento de uma exótica supermãe com suas duas jovens filhas. Até o dia 12 de setembro.

.
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Cotação do leitor: **** (144 votos)
LA VÊNUS DESBUNDE — Comédia de
Hilton Marques e Max Nunes. Dir. de Mauricio Sherman. Com Alice Viveiros de Castro,
Olney Cazarró, Germano Filho. Carla Neil,
Newton Martins, Martim Francisco, Luiz Pimentel. Elza Gomes. Teatro da Praia. Rua
Francisco Sá, 88 (287-7794). De 4a a 6a, às
21h30m; sáb., às 20h e 22h30m; dom., às
19h e 21h30m. Ingressos de 4a, 5a e dom, a
CrS 1 mil e CrS 600, estudantes; 6a e sáb, a
CrS 1 mil. Os espectadores que adquirirem
os ingressos na 3a, pagam CrS 800.
O roubo de um pedaço da escultura de
Vênus de Milo desencadeia violentas reações em Paris e no mundo.
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AS SETE ONDAS — Teatro Villa Lobos
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•..>=> = (Sala Monteiro Lobato! ;
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Magda Kerkoerle, ex-diretora artística do Holiday on lee, é a professora
do curso de patinação e treina seus giros e volteios na pista
ALVA Cunha, mais de 50 anos.
dois filhos criados, expectativa de ser avó pela primeira
vez, é uma das alunas do primeiro curso de patinação, iniciado ha
poucos dias no rinque do BarraShopping.
Com roupa de jogging, cabelos escondidos por turbante, vai segurando no corrimâo, tenta deslizar, na posição de pingüim: corpo balançando de um lado para
o outro.
São llh e a pista começa a receber
seus freqüentadores assíduos, mais os
alunos do curso que tém, além das aulas
às segundas ou terças-feiras (10, por CrS
11 mil. parcelados em três vezes), sessões
adicionais gratuitas para treinamento. A
senhora que veio de Copacabana e fez uni
muxoxo para explicar que esta ali sem
que o marido e a Íamilia saibam ri como,
uma criança que esta pregando uma
peça.
Eu fico esperando que ele saia, mas
hoje náo deu. Vim assim mesmo.
Para manter limpa a Única pista do
Rio (a da Lagoa, no Tivoli, foi fechada
para nào concorrer com esta, que pertence à mesma empresa, a Joal Espetáculos
Internacionais i, quatro técnicos revezamse dia e noite. Pequena — foi projetada
após o início da construção do shopping
— esta localizada na área de lazer, junto a
fliperamas e brinquedos do pequeno parque de diversões.
O melhor dia é segunda-feira, quando as lojas abrem mais tarde e nào ha
aglomeração de curiosos.
A observação, de um dos funcionários,
procede. Porque logo depois o primeiro
tombo de Dalva Cunha acontece e e visto
por várias pessoas.
Prefiro cair aqui, aprendendo, do
que de bobeira, em casa. Ja venci o medo
inicial.
Teixeira,
Ribeiro
Ari
gerenteadministrativo da Joal (empresa que representa o Holiday on Ice no Brasil e
América do Suli explica que todo o equi-

— "gastam-se CrS
pamento é importado
700 mil por mes só em energia elétrica" —
e a primeira pista no Brasil foi montada
no Club Juventus, em Sao Paulo. Hoje ha,
além da do Rio, outra no Shopping Morumbi.
O curso, que ainda esta aceitando alunos e poderá estender seu horário para a
noite, pretende formar patinadores artisticos para competições internacionais ou
para o Holiday. Mas ensina a quem desejar. desde crianças de quatro anos a adultos de 60. E os patins, que são também
alugados a quem queira usar a pista,
podem ser comprados (há alguns numeros) a CrS 15 mil ou CrS 25 mil. Sáo
importados.
Sérgio Montalvào, assistente do gerente do rinque, ele mesmo um patinador,
informa que os patins nacionais sâo ruins
e os importados tèm bota francesa e
lâmina inglesa. Grande parte é adquirida
rios integrantes do Holiday on Ice.
Me deixa fora disso. O pedido é de
um rapaz, mais ou menos 30 anos, freqüentador assíduo, calça de tergai e camisa social branca enrolada na manga,
que esta há quase duas horas patinando.
Paz alguns giros, não chega a dar saltos,
contenta-se em deslizar. Mas o estudante
de Medicina (último anoi Marcelo Diniz
Junqueira, magro, 23 anos, corpo ágil,
fala sem problemas. E acha que a inibiçâo
é motivada porque muitos acham que a
patinação e um brinquedo, portanto inacessivel aos adultos, e não um esporte e
uma arte. Aprendeu a patinar na Suíça,
mas quando abriu a pista da Lagoa, em
80, recomeçou. Vai ser psiquiatra, fala da
atração que sempre teve pelo gelo.
O mais importante é a sensação de
estar solto. O atrito da lâmina com o gelo
e quase nulo, ficamos deslizando realmente.
A conquista do equilíbrio e a seguranestudante de Mediça do deslizar dão ao "se
refletem em oucina sensações que
trás áreas", além de ser um esporte que

Mas agora nào. Gosto de estar em
meu apartamento, ter meus filhos.
Magda mora em Copacabana, num
andar alto que tem vista para a praia de
Ipanema e Copacabana (Posto Seis),
apartamento espaçoso, com muitas plantas. Fala em polonês com as crianças ou
em inglês, lingua usada pelo casal. E dá
as suas aulas às segundas-feiras no rinque do BarraShopping.
Voltei a patinar. E minha filha de
quatro anos já sabe também. Começou
usando os patins, pequenos, do chimpanzé do Holiday. Hoje gosta muito.
Nas aulas, ensina o método da Escola
Suíça de Patinação. Após as 10 aulas
acha que os alunos poderão fazer alguns
saltos e algumas piruetas, jogar com o
corpo para a frente e para trás.
Mas é preciso muita paciência, muito treinamento. A patinação no gelo exige exercícios, inclusive em casa, levantando as pernas até a altura da cintura,
fazendo o balanço.
Os primeiros passos são básicos para
que nasça um patinador. Se começar mal,
sem a postura adequada, nunca chegara
a dar um bom salto. E com os cursos, a
patinadora, que ganhou em 1962 medalha
de ouro na Polônia com o irmão, levantando o vice-campeonato. acredita que
dentro de dois a três anos o Brasil terá
alguns bons patinadores, aptos a disputarem campeonatos ou a entrarem para o
Holiday.
Quando começou a patinar, a familia
toda ia junto, os patins eram ruins. Depois entrou para um clube, treinou muito,
foi para Paris, estudou e entrou para o
Holiday, "porque nào queria voltar para a
Polônia". E coneu o mundo, passou de
simples corista a diretora artística. Magda diz, com sua experiência, que a patinaçáo e um esporte completo.
— Mexe com todos os músculos e serve também a quem gosta de bale. Qualquer pessoa pode aprender a patinar,
desde que náo leve para a pista muito
medo de cair. E os acidentes são poucos.

mexe com todos, os músculos do corpo.
Vai à pista três vezes por semana, acha
que saber patinar é como saber nadar.
Um domina o gelo, o outro a água.
Ritmo mais ou menos frenético, a música acompanha emoções e deslizamentos, piruetas e giros, saltos e tombos. O
aluguel dos patins, com direito a uma
hora de patinação custa CrS 500 e CrS 400
a hora extra; para quem leva, CrS 450 e
Cr$ 400. Há do numero 28 a 46.
Venho sempre. Nâo sei por que eu
gosto náo.
Tito Purwin, cinco anos, é outro aluno
do curso e vai sempre treinar. O mesmo
faz Cristiana França de Souza, irmà de
Andréa que, com seus quatro anos, teima
em entrar com uma bota folgada. Dalva
"dar uma
Cunha dá uma volta, e resolve
dica".
Quem nâo puder vir de carro, pode
pegar o ônibus 523. Pára na porta.

AS LIÇÕES DA
PATINADORA
KERKOERLE, 37
anos, dois filhos (Bárbara,
quatro e Jan Peter. dois) é
uma das duas professoras
MAGDA
do curso de patinação artística. Casada
com o diretor-geral da Joal Espetáculos
Internacionais, é ex-integrante do Holiday on Ice, onde trabalhou durante 13
anos.
Era uma vida de hotel e restaurante. Cinco anos depois de casada, meu
marido descobriu, quando montamos
apartamento e resolvemos constituir
uma família, que eu náo sabia cozinhar.
Os primeiros tempos para a polonesa
que aprendeu a patinar nas pistas naturais de Varsòvia foram duro. Sem falar
português, com o marido que viajava
constantemente, grávida da primeira filha, foi dificil adaptar-se à nova vida e
sentia saudades das viagens e vida na
equipe do Holiday.

DICAS
Quem preferir comprar seus patins,
principalmente nos Estados Unidos ou Europa, deve fazer uma boa escolha, porque
sáo caros. A equipe do Holiday in Ice Rink
faz algumas observações:
Há três tipos: um para hóquei, com grande velocidade; outro para corridas, veloz
mas com pouca maneabilidade; e o para
evoluções, adequado para a patinação artistica.
As botas devem ter duas camadas de
couro na parte de cima e o forro deve ser de
couro, náo de lona. Além de ter um suporte
os tornozelos, às vezes chamados de
para
"painel".
As lâminas devem ser de aço altamente
temperado, afixadas às botas, com a borda
de patinação esmerilhada num côncavo
raso a fim de produzir dois gumes afiados
por todo o comprimento.
Dificilmente o principiante usará o mesmo tamanho de bota para patinar do calçado comum. Deverá ser menor, exceto às
pessoas que tenham pés extremamente
largos. Quanto mais ajustada a bota, melhor o suporte para os tornozelos.
Os cadarços dos patins devem estar soltos ate em baixo, anes de a bota ser calçada. Depois de passar o primeiro par de
ilhós. amarre com firmeza ate chegar aos
tornozelos.
Os patins devem ter suas lâminas afiadas e verificadas após cada 15 períodos de
patinação. As botas devem ser limpas com
produto de boa qualidade para náo ressecar o couro. Uma camada tíe esmalte deve
ser dada de vez em quando no salto e sola,
evitando o apodrecimento.
A roupa: Para homens, calça esporte,
camisa. Senhoras e meninas em geral uma
calça de malha ou collants com saiote de
patinação. As senhoras nào devem usar
grampos nos cabelos que. se caírem na
pista, podem causar acidentes. Uma boa
idéia é usar luvas, porque 90' _ dos acidentes consistem em pequenos cortes nas
mãos.
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MUSICA

EL QUE ESTA CAUTIVO EN LAS GARRAS
DEL JAGUAR TIENE QUE SER JAGUAR E/r«74LVJg£l

PIANO NATURAL
Luiz Paulo Horta
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REPVBLICA GVARANI* Et«Kr«M

de S. Back
"Aleluia, Gralchen" e "Revolução de 30'
(Diretor premiado d«
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seu recado". Luiz
Fernando Benedini não
pertence a esse grupo: é
um pianista que toca com
absoluta naturalidade, e
que dá a impressão de extrair da música uma satisfacão intensa. Assim se
equilibram as famílias artisticas. Encontramos a todo momento os que traduzem as tensões da nossa
época. Já a sonata Les
Adieux, que abriu o recital
de Benedini na Sala Ceeilia Meireles, parecia uma.
mensagem de tempos mais
descontraídos, cheia de luz
o movimento. A tristeza de
Beethoven, no Andante,
pela ausência do amigo nada tem da desesperança de
um Kafka: seu anseio inclui a expectativa do retorno. Benedini nào tem problemas técnicos:
para
quem começou a estudar
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Pianista Luiz Fe rnando Benedini
aos três anos. tocar piano E a sonata em si menor de
pode ser tão fácil como fa- Liszt, monumento da arte
LUIZ SEVERIANO RIBEIROS
lar. Toda qualidade tendo romântica, também peno seu reverso, essa facilida- deu um pouco para o virde é às vezes perigosa: a tuosismo. Mas havia ressonata em sol menor de plandecèncias surgindo a
Schumann parecia exces- curtos intervalos das mãos
HORÁRIOS DIVERSOS
sivamente veloz, nào sufi- desse pianista excepciocientemente interiorizada. nalmente dotado.
lona 220- 3835
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Carlos Eduardo Novaes

PAIS DOS INDECISOS
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brasileiro, descobriu-se
afinal, é um pais de indecisos.
Há Indecisos por todos cs cantos. Para qualquer lugar
que se vire o rosto, lá está um deles.
Eles infestam o pais com suas indecisões, dúvidas e incertezas. Não é
difícil reconhecè-los. Nos restaurantes estão sempre fazendo perguntas
aos garçons, lançando olhares
traxisbordantes de dúvidas para o
cardápio. Nos supermercados passam por indecisões terríveis diante
das mercadorias: pegam uma, trocam por outra, param, pensam, às
vezes não levam nenhuma. Nos
bancos balançam suas incertezas
na escolha do guichè — quase sempre se decidem pela fila mais lenta.
Quem nunca viu um indeciso
pode encontrá-los nas lojas de presentes. Estão sempre carroidos pelas dúvidas na escolha do presente
para a mulher. Não é raro vê-los em
confeitarias. Já observei vários indecisos vacilando entre uma empada e um mil-folhas. Os indecisos
adoram uma corrida de cavalos
(quanto maior o páreo, melhor). Estão sempre em dúvida quanto ao
canal de televisão, a cor do novo
tapete, a aplicação do dinheiro, o
caminho a seguir quando o de todos os dias está congestionado. Nada mais cruel a um indeciso do que
abrir o armário para escolher uma
roupa, principalmente quando depois de um longo sofrimento se decide pela camisa que está sem botão. Nesses momentos é melhor sair
de perto do indeciso. Eu mesmo,
que sempre me considerei membro
dessa minoria privilegiada dos homens decididos, outro dia me fiagrei num momento de angustiante
indecisão: estava só em casa, saindo do banho quando a campainha
da porta e o telefone tocaram ao
mesmo tempo.
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mostrou uma pesquisa, realizada
em abril: apenas 0,9% dos bràsileiros responderam "não sei" à pergunta sobre a vitória da Seleção na
Espanha.
— A derrota, inesperada — concluiu ele — fe:: com que vocês perdessem a certeza de tudo.
Sào milhões de indecisos em todo o pais às voltas com cinco Partidos. Os que já se decidiram olham
para os indecisos com indisfarçavel

desprezo. Consideram-se seres superiores. ignorando que a indecisão
é filha da liberdade. Nos tempos do
MDB e da Arena o indeciso era uma
raça em extinção. Além do mais.
como exigir convicção dos eleitores
se os candidatos a governador, no
Rio. tém uma trajetória política
marcada por indecisões?
O Brasil nunca foioun país de
pessoas muito convictas ou decididas. Basta olhar a História. Nossa
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indecisão começou no batismo da
terra descoberta por Cabral: Vera
Cruz? Santa Cruz? Basta lembrar a
figura de D. Pedro, as margens do
Ipiranga. Ao recebei o mensageiro
poderia desembainhar a espada e
"Independência!" Na indecigritar:
sào. porém, acabou acrescentando:
"...ou Morte!"
Conta-nos o professor Bounott
>^£5^f2££Í-_^w
que a indecisão de
D. Pedro foi muito
maior do que pode
parecer a princípio.
Depois de receber o
mensageiro e ler os
decretos de Lisboa.
D. Pedro pulou do
cavalo e ficou andando as margens
do Ipiranga sem saber o que fazer. Seu
aproxisecretario
mou-se perguntando
se poderia ajudar em
alguma coisa.

Não sei... — respondeu o principe com a frase clássica dos indecisos.
Mostrou os decretos ao secretario.
Nào sei — disse o secretario —
mas depois disso creio que só há
uma decisào a tomar: proclamar a
Independência!
Você acha? Náo estou muito
certo sobre essa decisão.
D Pedro se mostrava tào indeciso como no momento em que a
mulher lhe pediu opinião sobre o
novo papel de parede. O secretario
também nào era um homem de
muitas certezas.
Também não estou certo sobre essa decisão, mas quem sabe o
senhor não poderia puxar a espada
e gritar: "Independência!"
D Pedro era um poço de indecisoes.
Náo sei... não estou muito seguro. Talvez fosse melhor abrir uma

alternativa. Gritar Independência
ou... qualquer coisa.
Morte!
Você nao acha morte uma
palavra muito forte?
Pode ser... de qualquer modo
acho que o senhor deve gritar.
D Pedro pensou um pouco, deu
um passo atrás, encheu os pulmões
e mandou:
Independência ou...
Aqui não — interrompeu o
secretário — em cima do cavalo!
Mais uma duvida atravessou D
Pedro. Em cima do cavalo?
Você não acha que as pessoas
vào dizer que quero aparecer?
Os exemplos de indecisão percorrem toda a História e chegam
até os nossos dias. Em 64 os revolucionários deram um golpe prometendo fazer desse pais uma democracia. Já la se vao 18 anos e alguns
ainda continuam indecisos...

Agora o país marcha para uma
eleição. Pesquisa recente revelou
que os indecisos são maioria absoluta. As expressões que mais se
escuta por ai são: "não sei"; "ainda
não escolhi"; "não me decidi"; "estou entre dois" e "Yves Montand é
um charme".
Perguntei ao professor norteamericano Herman Bounott a razáo de tanta indecisão. Bounott,
prêmio Nobel de 72 com o trabalho
A Indecisão Diante do Sinal de
Trânsito, está entre nos pesquisam
do as incertezas do processo eleitoral. Afirmou ele que nosso Índice de
indecisão se encontra atualmente
entre os mais altos do mundo. Só
perdemos para os poloneses e os
palestinos. Bounott declara que essa queda exagerada na nossa taxa
de convicções começou quando o
Brasil perdeu a Copa. Para provar
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Ramos

Diana Aragão
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S Lágrimas Amargas de Petra Von
Kant nao e apenas uma peça de
•sucesso no Rio. É o mais novo e
intenso fenômeno cultural da cidade, conversa inevitável nos bares boêmios, discussáo acalorada das rodinhas intelectuais.
Mas se Fernanda Montenegro consegue a unanimidade de elogios, uma outra atriz, desconhecida do publico carioca, que não diz uma palavra em cena, acaba desviando o centro da
conversa. Juliana Carneiro da Cunha, carioca.
¦ 33 anos. bailarina, casada com o também bailarino, o francês Stephane Dosse, com dois filhos,
' Matheus.
quatro anos e Joana, três anos, é
quem consegue o fenômeno de ser notada num
espetáculo onde Fernanda Montenegro esta
:soberba e ainda ser aplaudida em cena aberta
todas as sessões do Teatro dos Quatro.
,em
'Apenas com expressões de rosto e movimentos
;de corpo faz Marlene. a criada subserviente da
Petra. À saída do teatro, o desempefascinante"mudinha"
•jiho da
é fartamente comentado,
! cora alguns espectadores chegando a ir até ao
, camarim para cumprimentar Juliana.
O Rio quase nào se lembra de Juliana, ja
profissionalmente só se apresentou aqui
que
'
com o espetáculo Presença de Vinícius, que
: "teve
uma carreira de pouca repercussão. O
tíiretor de As Lágrimas Amargas de Petra Von
Kant. Celso Nunes, amigo de Juliana desde
idade, freqüentaquando ela tinha 13 anos de"ela
é um barato. Ê
vam festinha juntos, diz que
uma pessoa bastante criativa e tudo o que
Conseguiu é fruto de seu trabalho. Os anos mais
ricos de sua juventude. Juliana deixou em
Bruxelas — a cidade é quase uma clausura".
Dos sete até os 17 anos. estudou dança com
Maria Duschene, introdutora de Kurt Joss. o
"onde a arte
criador da dança impressionista,
cênica é fundamental." Com 17 anos, Juliana
sentiu que teria de sair do Brasil se quisesse
realmente se dedicar a dança. Depois de conseguir uma bolsa-de-estudos na escola do próprio
; Joss (pronuncia-se o j com o som do ii partiu
para Essen. na Alemanha, onde ficou por apenas seis meses. A sua juventude nào suportou a
perspectiva dos três anos de curso. Volta ao
Paris onde tem aulas
Brasil e em 1969 vai para
"quando começa a brotar
de dança e de teatro,
em mim esta coisa de interpretação."
No ano seguinte, o coreógrafo e bailarino
Maurice Bejart cria em Bruxelas a famosa
^scola Mudra. Mais uma vez Juliana arruma as
malas e la tem aulas de dança clássica modermúsica e percusça. teatro, canto lírico, ritmo,
Sao Depois cia formatura - o curso durou três
$nos e era tao exigente que dos 28 alunos do
jmeio se formaram apenas oito — formaram um
grupo, trabalhando por vários anos em cidades
da Europa
Dez anos fora do Brasil e quando chega
escolhe Sao Paulo para morar e fazer a carreira

A MUDA, É
UM GRANDE
SUCESSO
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A atriz-bailarina revela a
"Fico
sua técniea:
grudai ia
na
Fernanda
tempo
o

tod o.
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E consegue, tanto que se sucedem espetáculos
(Possessão, baseado na vida de Santa Tereza de
Ávila. Cartas Portuguesas) e prêmios (revelação de bailarina da Associação Paulista de
Críticos de Arte, melhor bailarina, também da
APCA). "Para nós de Sáo Paulo, diz o diretor
Celso Nunes, os aplausos para Juliana nao sào
novidade. As pessoas são atarantadas por ela."
Esse atarantamento começa a atingir o carioca
que se manifesta de forma explosiva, como
aconteceu com uma espectadora — que náo
— no final da sessão de
quis se identificar
"Você e linda, linda, nunca vi uma
quarta-feira:
pessoa transmitir tanto amor num palco."
Na história de Rainer W. Fassbinder, a
Marlene é um misto de empregada, figurinista e
governanta, mora com Petra Von Kant há três
anos e vive sob total submissão. Sem falas, o
papel chegou a ser recusado por Susana Faini.
que é também bailarina, e foi cobiçado por
Monah Delacy. A Indicação de Juliana foi lembranca de Celso Nunes e de Fernanda Montenegro, que a assistiu em Presença de Vinícius,
onde ela interpretava 16 personagens, igualmente mudos. Contracenar com personagens
silenciosos não causa qualquer problema a
Fernanda. "As contracenas existem em diversos estágios, independente das palavras No
caso de Juliana, além da sensibilidade, ela
possui uma formação muito boa como bailarina
e sua presença é muito feliz porque também faz
parte do fato dramático."
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ULIANA è aplaudida em cena quando,
usando um nariz postiço faz um numero de cabaré ao som de uma canção de
Marlene Dietrich. do filme Anjo Azul.
O público, no entanto, vai descobrindo Mariene Juliana aos poucos, mas as maiores atenções sáo despertadas quando Petra Fernanda
manda que ela desenhe um modelo, e a atriz
realmente desenha ou arruma as pregas do
vestido Quando bate uma carta a maquina.
Juliana realmente escreve. "Mesmo quando
náo estou em cena, fico por perto não perdendo
nunca a integração com o palco. Fico grudada
na Fernanda o tempo todo. minha emoção esta
suspensa nela."
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Carioca. 33 anos, dois filhos. Juliana Carneiro da Cunha é descoberta pelo público carioca

Morando com os filhos num apartamento
alugado no Leme — o marido está montando
um balé em Curitiba —- Juliana náo tem muitas
queixas da mudança de Sáo Paulo, apmwir de
ter piorado a barra de coordenar o trabalho
com a família. "Mas a partir de uma certa
organização, e possível " Mesmo com o trabalho aumentando agora em setembro, quando
começara a dar aulas na Casa das Artes de
Laranjeiras iCALi de dança-teatro. o corpo e a
palavra, e com a possibilidade de ficar no
elenco de Petra ate meados do próximo ano
Um sucesso inquestionável para o qual Juliana
Carneiro da Cunha colabora com a sua presen
ça silenciosa mas harmoniosa e emocionante
em cena.

O simples fato de você
dedicar parte do seu dia aos
exercícios físicos — para braços, pernas, coxas, barriga,
peito — não quer dizer garantia de bons resultados.
Admitamos que você faça
esses exercícios incorretamente. E se o tempo que
você dedicar a eles não for o
adequado? Exercícios mal
executados podem causar
efeitos inversos: em vez de
melhorar as formas, provocar danos ao organismo. Na
melhor das hipóteses, significarão uma perda de tempo,
muito esforço para nada.
Tomemos 12 dos exercicios mais comumente executados pelas mulheres e vejamos exatamente como de-

OS EXERCÍCIOS
QUE VOCÊ
SEMPRE FAZ
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Para a parte interna das pernas. Fique de pé, bem
3 ereta, os pés juntos, as mãos na cintura.
Escorregue o pé esquerdo para fora. Mantenha o
corpo na vertical e dobre a perna esquerda para o
lado, mantendo o pé plantado no chão. Repita o
exercício com a perna direita. Náo deixe o pé que
não faz o movimento se mover, nem o corpo
dobrar-se, nem deixe que a perna que se movimenta
fique fora da perpendicular. De 10 a 20 exercícios
para cada perna.

ERRADO
Para enrijecer
2 as nádegas.
Fique de quatro, com
a ponta dos dedos
da mão para
a frente.
Em
seguida, movimente o corpo de modo a que o
joelho direito encoste no peito e depois estique a
mesma perna para trás. Repita o movimento com a
perna esquerda. Jamais deixe os braços dobrarem.
Idem em relação às pernas. De 10 a 20 exercícios
com cada perna.
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Para a barriga. Deite-se de costas com
4 as palmas das mãos para baixo, os
joelhos ligeiramente dobrados. Erga as
pernas até que as coxas fiquem
perpendiculares ao solo, conte até três e as
abaixe de novo. Procure usar os músculos
abdominais, relaxando o pescoço e os
ombros. Náo deixe as pernas retas. De 8 a
20 exercícios por dia.
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.« Para enrijecer as coxas.
•& Ajoelhe-se, comece por
deixar o corpo
perpendicular ao solo,
fique com os braços
esticados para manter o
equilíbrio e, também, com
as mãos fechadas. Faça os
exercícios, sentando e
levantando, sempre com o
corpo na perpendicular.
Nunca deixe as costas
tar-se para trás.
groje
repita este exercício de 6
a 12 vezes.

vem ser feitos. Em cada caso, será feito um breve comentário sobre a incorreção
mais freqüente. Os objetivos
do guia que se segue são
dois: o primeiro, evitar que
qualquer dos exercícios lhe
faça mal; o segundo, garantir que produza o efeito desejado. Observe que cinco deles exigem a utilização de
pesos. E recomendável que
estes não sejam diários, mas
feitos em dias alternados, de
modo a permitir que seus
músculos se recuperem. Três
vezes por semana, ao longo
de cinco semanas, serão o
bastante. A orientação para
os 12 exercícios foi feita sob
a orientação do fisiologista
americano Ken Johnson.

Para fortalecer a parte superior das costas.
Fique de pé, os pés afastados. Depois abaixe
para apanhar os pesos, que devem ser erguidos até
o mais próximo possível dos ombros. Erga os
braços bem para cima neste exercício. Dobre as
pernas, nunca as
r|»r.i;'U'.;;:"1
ria
deixe
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_Wbf
'¦;f'1"'-''"
...
perpendicular.
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O tronco, porém,
deve manter-se na
horizontal. De 12 a 20
exercícios.

Outro exercício para a barriga. Deite de costas,
5 dobre as pernas num ângulo de 45 graus, estique
os braços para cima, bem na perpendicular. Sem
e as pernas dessa posição,
tirar os braços
"lentamente
o tórax, de modo a que os
movimente
braços fiquem paralelos às pernas. Nunca use as
mãos na nuca. Nem deixe que o tronco e as pernas
façam um ângulo reto. De 20 a 30 exercícios por
dia.
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Para a cintura.
7 Fique de pé, os
pes ligeiramente
afastados, o braço
esquerdo sobre a
cabeça. Movimente
o braço nesse
sentido, depois faça
o mesmo com o
outro, de modo a
acionar os músculos
laterais do peito.
Nunca dobre o
corpo, mantenha-o
na perpendicular.
Um total de 30
exercícios é o
bastante.

das
externa
externadas
coxas. Deite-se de
lado, apoie a
cabeça na máo.
Movimente a
perna para cima,
dobrando
ligeiramente a
outra. Não deixe
o corpo virar-se
para trás. Repita
os movimentos
do outro lado. De
12 a 20
movimentos com
cada lado.

\\

ERRADO
\\
\\

\
\

[A i \
\
\'

<

/
/

1/ /

zx^mmmz
C

""^

ERRADO

--.»"'*

i*-

^N

___£_»—~**""~**'V^^^

Para os braços.
141 Fique de pé, bem
ereta. Erga o braço
esquerdo bem acima
da cabeça, de modo a
que ele fique bem
perpendicular ao solo.
Na mão, o peso. Em
seguida, dobre o braço
lentamente até que o
peso toque o ombro.
A mão direita deve
funcionar como um
apoio para que o
braço esquerdo se
mantenha nessa
posição. Nunca deixe
esse braço dobrar-se
para a frente. Repita
o movimento com o
outro lado. De 12 a 30
exercícios para cada
lado.
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* l-k Para o
AU peito.
Deite-se de
costas sobre
uma mesinha,
de modo a que
suas pernas
formem com o
restante do
corpo um
angulo reto e
toque no chão.
Erga os braços
com pesos nas
mãos. Desça-os
até a altura do
corpo, erga-os
de novo. torne
a descê-los.
Nunca permita
que eles vâo
alem do nível
da mesa. -De 10
a 20 vezes.
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Para os
9 ombros. Fique
de pé, bem ereta.
os braços
dobrados de
modo a que as
mãos. cada qual
com um peso,
encostem quase
no queixo.
Depois, erga os
braços bem na
vertical, sempre
mantendo o
corpo
perpendicular ao
solo. Nunca dobre
o tronco ou as
pernas. De 10 a
15 movimentos.

Para o
a ç%
*•&
biceps.
Fique de pé.
bem areia, pes
ligeiramente
afastados.
Empunhe dois
pesos e deixe
os braços
caídos do lado
do corpo. Em
seguida, erga
os dois braços
ao mesmo
tempo, até que
eles fiquem
colados ao
corpo e na
perpendicular.
Nunca os deixe
dobrar, muito
menos dobre o
corpo. De 8 a
15 movimentos.
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entre a paz e uma nova
The New York Times

John Kifner
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The New York Times

ECÉM-ELEITO Presidente do Líbano,
Beshir Gemayel recebeu milhares de admiradores. inclusive monges maronitas
com cruzes de pedras preciosas sobre seus
hábitos negros, na vila de pedra de sua família, no
reduto cristão das montanhas de Bekfayah. Ao
mesmo tempo, em outras partes do país, seus inimigos explodiam as casas de membros do Parlamento
c|tie o haviam elegido.
"uma
Não foi um início muito auspicioso para
nova era de paz, segurança e tranqüilidade", como
anuncia o jovem guerreiro. Há sete anos, mais de 40
milícias privadas vêm-se atacando umas às outras no
Líbano, como se fossem cobras dentro de um balde.
Gemayel, como comandante da maior das milícias, talvez tenha sido o participante mais proeminente deste banho de sangue. A questão é se sua
eleição para a Presidência irá unir o país ou acabar de
dividi-lo. A resposta provavelmente contém um
pouco de cada alternativa, graças à ambição, violência e resistentes práticas que têm caracterizado a
política libanesa.
Com a eleição, as linhas foram traçadas, ou
retraçadas. Em Beirute Ocidental, os políticos muçulmanos se reuniram Ha mansão otomana do exPrimeiro-Ministro Saeb Saiam, um velho líder astucioso, e lançaram manifestos zangados, enquanto
milicianos esquerdistas reforçavam as barricadas ao
longo da Linha Verde (avenida que devide a cidade
em muçulmano e cristão). Mas agora a confusão da
política libanesa c tão grande que Saiam poderá
acabar sendo o Primeiro-Ministro do Governo Gemaycl.
Ao mesmo tempo, ao Norte, o cx-Prcsidcnte
Sulciman Franjieh, um maronita como Gemayel. c o
ex-Primeiro-Ministro Rashid Karami, muçulmano,
decidiram boicotar o novo Governo.

Apoio israelense
A invasão israelense tornou possível a eleição de
Beshir Gemayel para a Presidência, e este dificilmente será um fator unificador num país notório por suas
lutas intra e inter-religiosas, assim como por suas
disputas políticas. Há muito o partido de Gemayel, a
Falange, mantém uma aliança não muito secreta com
Israel, que ajudou a armar sua milícia.
A retirada dos guerrilheiros palestinos alterou o
equilíbrio de poderio de fogo no cenário político
local. A própria eleição para a Presidência do país
chegou a ser adiada por vários dias e acabou realizada por trás das linhas israelenses, num quartel,
porque muçulmanos esquerdistas haviam bombardeado o Parlamento.
Gemayel tem falado na remoção de todas as
forças estrangeiras do território libanês, mas enquanto isto seus soldados estão-se instalando nas barreiras
das estradas junto às tropas israelenses.
Mesmo assim, os libaneses estão cansados dos
tiroteios e da anarquia que destroçam seu país antes

preendimentos. Muitas das importantes figuras do
Líbano de hoje estiveram envolvidas em episódios
escusos naqueles dias.

Uma das primeiras tarefas de Beshir Gemayel.
antes de assumir a Presidência no dia 23 de setembro, será encontrar um muçulmano suni para servir
como seu Primeiro-Ministro. Em Beirute, algumas
pessoas sugerem que Saeb Saiam está se colocando
para assumir o cargo num gesto de reconciliação
nacional.
O enviado especial dos Estados Unidos. Philip
Habib, que trabalhou no plano para a evacuação dos
guerrilheiros palestinos, já pediu a Saiam que se
apresente, mas para tanto provavelmente será necessário um gesto dc Gemayel, tal como uma visita a
Saiam e tratá-lo como um velho estadista.
Para Saiam haveria vantagens na restauração da
velha ordem. Ele e outros notáveis muçulmanos
perderam seu poder quando homens fortes e bandos
armados, que antes os apoiavam, obtiveram muitas
armas, levantaram seus cartazes e se tornaram lideres políticos por si mesmo.

Um legado de armas
"V4í>
'|)v\'"r'"i '?$)?. •
i -f<Jj
conflitos, as estatísticas mostram í/i/p
-«—
v
/
• '''-^w .>*"""íí&ií*
economia libanesa manteve seu vigor,
i vi'
t^ío^l^-f^jQ^S
y^^_m^^^__^à______^Ê____^__^^t^_^
que favorecerá o Presidente eleito Bashir Afâ^w}.^
milícias
Gemayel, membro de
falangistas 'Vji-^' vfejÃ ' ¦'^^_\^^^^^^t^^^^^_^_^^^.*P^*''^

adorável, e muitos estão dispostos a aceitar o Governo de um homem forte que possa acabar com o
pesadelo e impor algum tipo cie ordem. Mas, para
fazer isto, Gemayel poderá precisar da cooperação
de alguns de seus maiores opositores.
A eleição do combativo Beshir Gemayel. que há
muito solidificou o domínio dc seu campo com
mortíferos ataques de surpresa a seus antigos aliados,
violou a tradição de negociações de bastidores entre
muçulmanos e cristãos, para a escolha de um candidato aceitável aos dois lados.

Enquanto os cristãos de Beirute Oriental saíram
pelas ruas dirigindo perigosamente seus carros cobertos com retratos do Gemayel e dando tiros para o ar,
numa comemoração que resultou em cinco mortos e
19 feridos, o clima permaneceu sombrio entre os
muçulmanos esquerdistas de Beirute Ocidental. Eles
vinham recebendo armamento pesado e munição dos
palestinos que estavam sendo evacuados. Mas sob os
termos do acordo de retirada, estas armas deveriam
ser entregues às forças de Gemayel. Os milicianos
muçulmanos perceberam que Gemayel, como uma
forma de resolver contas pendentes, dificilmente lhes
entregaria parte destas armas.
Uma fórmula para a unificação do país poderia
ser uma declaração de Gemayel, obrigando todos os
milicianos a se desarmarem ou se integrarem no
exército regular. Isto ciaria às bem equipadas legiões
falangistas uma aparência de legitimidade para atacar todos os que resistissem à medida.

sua maioria muçulmanas da seita suni, as férteis
terras agrícolas dos redutos cristãos maronitas das
montanhas para criar um país economicamente mais
viável. O Governo era constituído por feudos das
grandes famílias, muçulmanas e cristãs, que repreA recente eleição criou uma interminável espesentavam cerca de 4% da população e quase 100%
culação quanto ao futuro, especialmente na Beirute
da riqueza do país.
Ocidental, predominantemente muçulmana, muito
Um acordo não escrito daquela época afirmava danificada durante
o sítio e os ataques israelenses.
que o Presidente seria sempre um cristão maronita, o
"Acho
Primeiro-Ministro um muçulmano da seita suni e o
que precisamos de alguém como Bepresidente do Parlamento um muçulmano da seita shir", afirma uma jovem mulher que foi educada no
xiita. No Parlamento, as seitas cristãs teriam sempre
Gemayel classificou aquele tipo de acordo
Ocidente. "Simplesmente não podemos continuar
"a fórmula libanesa de náo ter vencedores, como
nem uma maioria na proporção de seis para cinco. Os vivendo do jeito que estamos vivendo era Beirute".
vencidos". Na verdade, aquele velho grito político maronitas, intensamente francófilos, tendem a se
"Toda esta cidade estará reconstruída dentro de
considerar como o sitiado último bastião da civiliza"e a minha
que se ouvia em Chicago, o do
parte?", ção ocidental na região.
"Esseis meses", assegura um próspero empresário.
poderia ser uma classificação mais exata. Por trás das
formalidades e o constrangido equilíbrio de armas, a
Quando a ordem foi quebrada pela violenta tas pessoas não se importam com política ou religião.
política libanesa era essencialmente uma divisão de guerra civil de 1975-76, o poder foi transferido para É tudo uma questão de ganhar dinheiro".
despojos.
um grupo de senhores cia guerra. Como resultado
"O
que eu acho'.'", perguntou um contrabandisdisto, paradoxalmente, muitas pessoas tiveram sua
ao
ta,
passar com seu carro cheio cie mercadorias por
Pastiche francês
situação muito melhorada. Os países do Oriente
Médio despejaram dinheiro para ajudar causas ou um posto de controle numa estreita estrada das
O Líbano moderno é um pastiche montado pela gratificar serviços e abriram-se oportunidades para o montanhas, c respondeu: "Acho que logo teremos
França cm 1943, quando acrescentou às cidades, em contrabando, negócios com drogas c outros em- outra guerra".
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Alma do Solidariedade
continua vagando pela
Polônia dos generais
William Waack
UIS a ironia que uma das reliquias do passado polonês desaparecesse justamente no dia
dos grandes distúrbios de terça-feira
passada: o austero e carismático Wladislaw Gomulka, o homem do degelo pósstalinista e. por sua vez. uma das principais vítimas das revoltas na costa báltica
em 1979. Contudo, o fantamas que
ainda existe e assola a Polônia dos
generais é o do sindicato independente
Solidariedade.
Apesar de milhares de policiais e
soldados nas ruas, pelo menos 100 mil
pessoas tomaram parte, no dia 31 de
agosto, de demonstrações no país inteiro contra o estado de guerra e pelo
respeito aos acordos assinados, exatamente dois anos antes, entre operários
em greve e o Governo.
Os três mortos de terça-feira aumentam para 13 o número de vítimas
fatais desde que os militares tomaram o
Poder, a 13 de dezembro do ano passado, ao final de um processo tão incompara Gomulka como para a
preensível
"nova"
geração do Partido. As brigas
de rua desta semana só não foram
piores devido à maciça presença do
aparato repressivo, que incluiu unidades regulares do Exército, e dos estridentes apelos da Igreja, condenando
todas as manifestações públicas.
Feitas ou não apenas nor jovens
arruaceiros, tal como pretende o Governo militar, as demonstrações desta semana deixaram mais uma vez nítido que
nào há entendimento possivel na Polonia sem alguma solução para o problema sindical.

Durante os nove meses de lei marciai, os militares não puderam apresentar nada que justificasse plenamente a
suspensão de toda uma série de direitos.
Se comparado ao que fora obtido há
dois anos. o balanço fica ainda pior para
o General Jaruzclski. justamente um
dos que se opôs a atirar nos operários
em greve no Estaleiro Lenin. em 1980:
1) Por força dos acordos de agosto
em Gdansk. surgiram de fato sindicatos
livres e independentes. Provavelmente
não mais voltarão a existir. A liderança
do Governo e do Partido já deu a
entender que. por enquanto, não naverá lugar na Polônia para esse tipo de
instituição.
2) O direito de greve e as garantias
aos que tomaram parte dos movimentos
trabalhistas de 1980 foram conquistados
e praticados durante 16 meses. Se depender do Vice-Premier Mieczyslaw
Kakowski. uma das figuras de expressão
do atual regime, nos próximos cinco
anos não haverá mais direito de greve
na Polônia.
3) Durante um ano e meio. a partir
de agosto de 1980. a Polônia conheceu
um grau inusitado de liberdade de opinião e de imprensa. Esse direito, no
momento, foi abolido e, ao que tudo
indica, tão depressa não voltará a ser
garantido.
4) A libertação das pessoas detidas
durante as revoltas de 1980. além de um
grande numero de dissidentes, foi obtida como uma das principais condições
do acordo de Gdansk. Desde o dia 13 de
dezembro, contudo, a Polônia voltou a
ter prisioneiros políticos como nunca.

5) O acesso aos meios de comunicaçáo. um dos principais problemas entre
o Governo e os sindicatos durante os 18
meses de crise polonesa, foi de certa
maneira garantido através do direito
concedido aos sindicatos de imprimirem
seus próprios jornais e revistas. Agora,
só existe a imprensa clandestina.
O que sobrou dos acordos de 1980
foi a transmissão, pelo rádio, todo doMKBl ':êW_m__________\\ mingo, de uma missa católica. Das consociais ficou pouco, já que a
\\\\\\_\\\_\\_W_Wy .4-'_y?&__m_W____wB_\ quistas
inflação, a deteriorada economia e a
í - ,«7 '¦''¦¦ :. '¦'¦'•-V^^fiSBBP"'.' '
carência de bens de consumo tornaram
tudo supérfluo. O que ninguém sabe é
como anda o velho sistema de privilé<;:J»^*ÍK^
-r ^ÍP7 i
gios para os membros das milícias e da
burocracia estatal, cuja abolição foi
uma das maiores exigências feitas pelos
operários em greve em 1980. Se há
respeito ao princípio da ocupação de
w ladislaw Gomulka
postos executivos a partir das qualificaOlhsson
ções profissionais, e nào pela posse da
_^____carteirinha do Partido, tal como queriam os grevistas, continua um mistério.
O que torna a situação ainda menos
suportável para os poloneses é o fato de
o Governo nào ter mostrado, até agora,
sinais convincentes de que pretende, de
fato, negociar com as diversas forças
sociais uma saída do impasse. Não só os
iíderes sindicais mais "radicais" (cuja
totalidade continua detida em campos
de internamento), mas principalmente a
Igreja, os intelectuais católicos e os
ativistas •¦moderados" do sindicato,
além. é claro, da liderança clandestina,
sáo da opinião de que o General Jaruzelski não apresentou ainda qualquer
projeto viável de entendimento.
A situação é particularmente constrangedora para a Igreja. Cercada e
cortejada pelo Estado, fez o possível
para conter as forças mais radicais e
repetiu vigorosos apelos para q'ie não se
fosse às ruas demonstrar contra os militares. Nisto foi apoiada por intelectuais
católicos ou gente como Adam Michnik. que alertou desde seu campo de
internamento para o perigo dos simpatizantes do Solidariedade caírem na armadilha cio Governo.
Apesar disso, o Primaz Joseph
Glemp se recusa a participar do Movimento Patriótico de Salvação Nacional.
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uma bisonha tentativa dos militares em
congregar diversas forças sociais. As
cautelosas tentativas de aproximação da
Igreja, lideradas por sua ala mais disposta a compromissos, não receberam
qualçjuer resposta encorajadora do lado
do
Governo. Talvez por isto o Primaz
tenha levado tanto tempo para apresentar publicamente um catálogo de exigêneias que terão dc ser cumpridas,
antes que a Igreja se engaje em qualquer diálogo político sério com o Governo. Isto acabou acontecendo em
meados de agosto, em Chestokowa:
1) O Primaz quer uma data para a
visita do Papa à Polônia. Sem isto não
há entendimento possível, mas o General Jaruzclski até agora não se mostrou
disposto.
2) A libertação de Lech Walesa
terá de ocorrer. Não há. do lado do
Governo, qualquer pronunciamento a
respeito.
3) A atividade dos sindicatos livres
terá de ser restabelecida gradativamente. Não se conhecem planos do Governo. além da formação de Comissões
Operárias, patrocinadas pelo Partido,
encarregadas de cuidar dos "aspectos
sociais" dentro das fábricas.
4) A libertação de todos os internados. Ainda há perto de 600 deles cm
diversos campos.
5) Anistia para todos os detidos e
condenados pela lei marcial. Após as
demonstrações de terça-feira, são mais
4 mil as pessoas que serão julgadas
sumariamente nor tribunais militares.
Se nada disso for respondido de
maneira favorável, é pouco provável
que os militares tenham qualquer sucesso em sua empreitada, mesmo obrigando o país à ordem e ao silêncio. As
demonstrações da última terça-feira são
a expressão clara de que. no mínimo,
um nom espírito de resistência ainda
existe na população. Até que ocorram
os próximos distúrbios é só contar os
dias nos dedos.
William Waack e correspondente do JORNAL DO
BRASIL em Bonn
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Programa Grande Carajás
foi concebido '"como um
O
projeto voltado para a exportação, com a finalidade de gerar
novas divisas em valores compatíveis
com as necessidades do Brasil nos
próximos anos" (CDE, 19/11/80). A
definição de um objetivo desta natureza deve necessariamente se basear
em:
informações (e hipóteses) a respeito do potencial da regiãoprograma;
decisões relativas ao esquema de
financiamento, envolvendo suposições referentes ás taxas de juros e
demais condições de captação de
recursos;
por último, mas de fundamental
importância, conjecturas acerca do
comportamento futuro dos mercados
daqueles produtos que virão a ser
exportados.
Quanto ao potencial de Carajás
parece não haver margem para dúvidas: trata-se de uma nova província
mineral, caracterizada por ampla e
variada dotação de minérios. Advirta-se, porém, que o conhecimento
deste potencial ainda é precário e,
além disso, há vários problemas para
a lavra e beneficiamento dos minerios.
A respeito das condições de cantação de empréstimos, bem como cio
comportamento futuro dos mercados
de minérios e metais, quais suposições foram feitas por quem definiu o
Programa Grande Carajás? Simplesmente não se sabe. Há, porém, um
pequeno estudo interno do IPEA
com estimativas precisas acerca das
entradas e saídas de divisas em função dos quatro projetos mínerometalúrgicos em andamento (Ferro
Carajás, Albrás, Alunorte e Alumar). Os dados permitem-nos distinguir três períodos:
1) 1980/1985 — O programa funcionaria basicamente como instrumento para tomada de empréstimos
no exterior. Não começaria ainda a
amortização — os juros e a importação de equipamentos representariam
a maior parte dos gastos. As exportações se fariam em pequena escala.
O saldo líquido anual médio seria de
aproximadamente 390 milhões de
dólares.
2) 198611990 — Não mais entrariam empréstimos, as exportações se
aproximariam do máximo previsto e
as amortizações pesariam consideravelmente nos gastos. Saldo líquido
anual médio: cerca de 470 milhões
de dólares.
3) 199112000 — Exportações a
pleno vapor, enquanto as amortizações e juros decrescem acentuadamente. O saldo líquido anual médio
atinge 1 bilhão de dólares, com o
balanço tornando-se nitidamente
mais favorável nos últimos anos.
Estamos diante de um problema
de origem de grandeza. Ou seja, o
balanço, ainda que positivo, não pode ser considerado, com segurança,
como "compatível com as necessidades do Brasil nos próximos anos."
Assim, enquanto o país precisa de
uns 20 bilhões de dólares por ano
(déficit de transações correntes mais
amortização da dívida) em 1981 e
1982, o PGC promete — conforme o
estudo — um saldo anual médio que
não chega a meio bilhão de dólares/ano ao longo da década de 80.
A segunda ressalva é ainda mais
grave: o balanço de divisas refere-se
estritamente
aos projetos,
não
computando os dólares gastos para
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produzir e transportar tudo aquilo
que é adquirido internamente (como
o petróleo queimado nos canteiros
de obras, ou para o transporte de
materiais, ou a produção dos equipamentos no país — ignorou-se inclusive o enorme dispêndio em divisas
incorrido na construção da hidrelétrica de Tucuruí). No entanto, haveria que estimar o saldo líquido global
para a nação; e para este fim, os
dados disponíveis (através do estudo
referido) não permitem mais do que
uma primeira aproximação.
Talvez se pudesse alegar, em benefício da esperança de um saldo
global positivo e significativo, que os
números citados se referem apenas a
quatro projetos. Pois na medida em
que diversos outros projetos fossem
desenvolvidos, pelo menos parte dos
custos indiretos seriam diluídos. Esta
possível alegação exige que se leve
em conta outras premissas — também equivocadas, no meu entender.
Seguramente ninguém supôs, ao
conceber Carajás, que os juros reais
no mercado internacional iriam ficar
entre 6% e 10% ao ano — afinal, a
taxa real de juros jamais atingiu e

ara] as esta
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cular. é de tal ordem o declínio dos
preços dos artigos primários que,
segundo diversos analistas, responde
em boa medida pelos parcos avanços
registrados na luta contra a inflação
nos países capitalistas centrais.
Socialização das perdas
Diante de tudo isto. somos levados a pensar que a realidade não está
corroborando as hipóteses — especialmente no que se refere a juros e
preços — formuladas por aqueles
que conceberam o PGC (o chamado
Projeto de Desenvolvimento da
Amazônia Ocidental data de
1979/1980). Em tais condições, o que
poderia atrair capitais privados para
Carajás?
No que toca ao ferro, nada indica
que seria possível atrair capitais de
risco para Carajás: mais de um-terço
dos altos-fornos do mundo capitalista estão paralisados e os países centrais têm perspectivas de expansão
siderúrgica pequena — ou mesmo
nula — a longo prazo.
No que se refere ao alumínio, a
experiência parece sugerir que o in-

realizar vultosas aplicações em meio
a uma conjuntura particularmente
desfavorável para decisões de longo
prazo.
Isto significa que, diante de uma
situação de grande incerteza, o Governo oferece aos investidores a possibilidade de transferir antecipadamente para o contribuinte possíveis
perdas em decorrência de aplicações
em Carajás.
Cabe ressaltar que dentre os fatores que estariam inibindo a tomada
de decisões de investimento, alguns
podem ser ditos objetivos (como a
elevada taxa de juros reais), enquanto outros constituem reflexos do clima de insegurança - e primazia da
especulação — que caracterizam a
atual conjuntura.
O Brasil se posiciona no caso
manifestamente contra os interesses
dos demais países exportadores de
recursos não renováveis, que vêm
lutando para que a mão visível do
Estado substitua ou regulamente a
mão invisível do mercado na determinaçáo dos preços desses bens.
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permaneceu neste nível na história
do capitalismo. A mais contundente
implicação deste fato é a virtual
condenação dos grandes investimentos do longo prazo de maturação.
Para simplificar: empreendimentos de vulto e de natureza capitalintensiva, realizados com taxas de
juros dessa magnitude, não poderão
competir com os financiados com as
taxas normais vigentes no passado; e
nem com os que vierem a ser empreendidos com taxas (presumívelmente normais) que deverão prevalecer no futuro. Esta é, aliás, uma
das razões porque estão praticamente paralisadas, em todo o mundo
capitalista, os grandes programas
previstos para o campo da energia —
com poucas exceções.
O que já foi dito seria o bastante
para impedir uma corrida de capitais
privados para Carajás. Porém, o
quadro torna-se ainda mais grave ao
se ter em conta a baixa dos preços
dos minérios no mercado internacional. Nos últimos 18 meses, em parti-

gresso de capitais privados está condicionado à concessão de favores
excepcionais. Tanto é assim que o
Governo arcou com os. investimentos
de base (destacadamente a construção de hidrelétrica, ferrovia e porto), concedeu favores fiscais e ainda
se comprometeu com um esquema
de venda subsidiada de energia elétrica. Quanto a este último ponto,
cabe destacar que a economicidade
das empresas metalúrgicas será (supostamente) assegurada mediante
sacrifícios impostos à empresa (pública, naturalmente) geradora de
energia elétrica.
Em suma, as condições financeiras e as do mercado de minério —
num quadro de estagnação e retração generalizadas — virtualmente
impedem que Carajás congregue capitais espontaneamente. Nestas circunstâncias, a soma inusitada de favores oferecidos pelo Governo brasileiro pode ser entendida como um
seguro contra eventuais perdas, visando a induzir capitais privados a

Pelo que foi visto, o Programa
Grande Carajás náo contribuirá significativamente para a solução dos
problemas de balanço de pagamento
durante a década de 80; em consequência, não pode ser defendido a
partir da concepção original. Viu-se
também que o acúmulo de favores
caracteriza unia espécie de seguro
que socializa, antecipadamente,
eventuais perdas dos investidores. Já
os resultados para a nação — tão ou
mais duvidosos do que os para as
empresas — ficam, ao que parece,
sem resposta.
Colocada a questão nestes termos, vê-se que a atual concepção do
PGC deve ser frontalmente objetada. Sua superação deve partir da
aceitação de que Carajás é um projeto de longo prazo; em sendo assim,
torna-se não apenas possível, como
recomendável, buscar soluções (na
mineração, no beneficiamento, na
metalurgia e também nas atividades
agrícolas e florestais) ajustadas às
características dos recursos naturais
da região.
Além disso, o longo prazo permite — e a experiência histórica recomenda — que as atividades venham
a se enraizar na região, evitando o
surgimento de mais um "enclave"
mineiro.
Finalmente, as incertezas e dificuldades a enfrentar recomendam a
ampla utilização de empresas públicas no programa Carajás, pois a
natureza delas (empresarial e pública) faz com que devam ter em conta
objetivos que escapam precipuamente à ação das empresas privadas.
Afinal, se o empreendimento supõe
uma maior ou menor dose de "sócialização das perdas", que ela se faça
através de agentes aos quais se possa, e se deva, legitimamente, cobrar
sintonia com os objetivos maiores da
sociedade.
Evidentemente, ao se estahelecer um sólido núcleo minerametalúrgico sobre o controle de empresas públicas, não faltarão oportunidades à jusante a serem exploradas
por interesses privados.
Antônio Barros de Castro ó professortitular da UFRJ e presidente do Instituto
dos Economistas do Rio de Janeiro

NORBERTO BO
Democracia vai além da eleição parlamentar
Eliane

Cantanhede

democracia náo pressupõe apenas eleições parlamentares. Elas devem alasUMA
trai-se pelas fábricas, hospitais, sindicatos, escolas, num universo em
seja
que o controle das instituições
autêntico, eficaz — afinal, '"os melhores intérpretes do interesse da
coletividade são, certamente, os interessados".
O comentário é do professor italiano Norberto Bobbio. 73 anos, um
socialista liberal por excelência, que
na semana passada esteve pela primeira vez no Brasil, para participar
de um ciclo de conferências sobre
sua obra na Universidade de Brasilia. De sua obra, apenas um titulo foi
traduzido para o português: Teoria
das Formas de Governo, o mais
\eiidido entre os 431 lançamentos da
editora da UnB (sairão, em 1985. um
ensaio sobre Kant e Dicionário Polilico).
Norberto Bobbio nasceu em Turim e começou a lecionar na Untversidade de Siena em 1938; dois anos
depois transferiu-se para a Universidade de Pádua: em 1948 assumiu a
cátedra de Filosofia do Direito da
Universidade de Turim. Ultimamente fez um pequeno desvio de rota e
era professor de Filosofia Política
quando se aposentou.

Crise do marxismo
Para Bobbio. a tão propalada
cri _ do marxismo não passa de
• uma crise das sociedades
que pretenderam um regime inspirado no
marxismo. H explica: Karl Marx tm
o mais radical crítico do capitalismo.
mas nâo elaborou um projeto dc

sociedade. Se há crise, ela se esgota
nos limites do stalinismo ou do leninísmo, ou das sociedades que tentaram o socialismo ou o comunismo. E
aponta um dado da História: a contradição interna destes regimes, que
na maioria esmagadora das vezes
não chegaram à democracia.
A teoria da "ditadura do proletariado". continua o professor, se justifica através da definição clássica de
ditadura, a qual implica um estado
de transição, de temporaneidade —
este seria a inspiração do regime
soviético. Entretanto, pondera Bobbio, uma ditadura que se perpetua
foge ao conceito clássico e escarra
"Estado despóperigosamente num
tico. autocrático."
O "Estado ideal", para Bobbio,
compatibilizaria a liberdade e a justiça. exigências fundamentais do homem. mas exigências distintas e nem
sempre encontráveis na prática. Um
exemplo bem próximo de sociedade
justa e. ao mesmo tempo, ciosa da
importância da liberdade seria a Suécia, país que o professor muito admira.
Norberto Bobbio não arrisca
conclusões sobre o socialismo francês de Mitterrand. "pois é preciso
tempo para avaliações". Classifica,
porém, a Itália como um Estado de
democracia satisfatória, que teve sua
primeira Constituição liberal em
KS48. Na época apenas 2 _ dos italianos votavam; em 1912 o analfabeto
ganhou o direito ao voto. mas as
muineres tiveram dc esperar até
!94ti.

Questão democrática
Pata Bobbio, eleições livres sáo
"pressuposto fundamental, Indispen-

Arquivo

______

;:

''.¦!;¦

Norberto Bobbio
sável. de qualquer democracia. Embora evitasse falar do Brasil — conhece pouco, principalmente através
dos livros do jurista Miguel Reale —
não fugiu a uma critica: "Um sufrágio que exclui o voto dos analfabetos
é. sem dúvida, um sufrágio elitista."
Mas compreende o não reconhecimento do Partido Comunista, como
também acontece na Alemanha e na
Suíça, utilizando a distinção entre a
democracia livre e a protecicia no

«»ntr>N .

*

segundo caso, náo sáo permitidos os
Partidos que "sejam contra a democracia".
Apesar de se definir como sócialista liberal, Norberto Bobbio náo é
membro de Partido algum: "A militância e a simpatia são duas coisas
distintas. A maioria dos italianos não
está inscrita em Partido algum, mas
nem por isso deixa de simpatizar
com um." Lembrou também os Estados Unidos, onde os Partidos não
tem inscritos — sáo organizados por
grupos de pessoas, que se encarregam das atividades, como campanha
eleitoral.
Ao analisar o quadro político
europeu, Bobbio comentou que os
Partidos comunistas sáo uma "terceira via": consideram a socialdemocracia como excessivamente
burguesa e os regimes do Leste muito distantes da democracia. Mas a
"terceira via",
defendida, por exem"ainda é
pio, pelo PCI.
projeto muito fluido, vago", acrescentou.
O professor interpretou a prática
do terrorismo como "conseqüência
da força do desespero". Lembra que
er.i 1968 a esquerda italiana não
obteve espaço no processo político.
alijando-se tanto do Poder quanto
dos Partidos Comunista e Socialista.
"Descobriu-se. assim, impotente
para produzir uma revolução legai e
tentou uma revolução pela violéncia." O processo terrorista, explica
Bobbio. tem origem na interdição de
todos os caminhos para um movimento revolucionário, e. na Itália,
sua pratica so roi sustada graças a
"eficácia da repressão
policial".
El.one Cantonhede e repórter do Sucursal
do JORNAL DO BRASIL em Brasília
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| Crise

da Guiana
favorece comércio
com brasileiros

ção a reclamação venezuelana do
Essequibo. Há ainda problemas
com a dívida externa (calculada
com a em mais de 500 milhões de dólares, algo muito grande para as
história de um estrangeiro,
IMPRESSIONADO
dimensões
do país) e _ ferozes
contava
como
fora
rouque
do
FMI.
exigências
bado
em
do
melhor
pleno
quarto
I i hotel de Georgetown, um
Devido ao socialismo corporaguianense da classe média perguntou: "O tivista da Guiana, mais de 85% da
que o Sr tinha em seu quarto? economia está em mãos do Estado. A base do sistema é a produi. ¦-. Provavelmente pão, pois é a coisa
mais preciosa neste país hoje em ção de bauxita e açúcar, mas os
dia." Realmente, a maioria dos críticos do regime dizem que a
guianenses não come um pedaço estatização causou um declínio na
de pão há meses, devido à inter- produtividade em ambos os serupção das importações de trigo. tores.
Mas a atual crise econômica do
O Presidente Burnham é um
regime marxista da Guiana vai. dos
principais dirigentes do grupo
muito mais longe e o país não tem dos
países não-alinhados, e procuoutro remédio senão o de seguir à ra levar a sério a tese do nãorisca as recomendações do Fundo alinhamento, embora esteja disMonetário Internacional.
posto a receber ajudas de onde
O Presidente Forbes Burnham vier, desde
que não implique em
assegura, porém, que a crise não é compromissos.
Neste momento,
uma conseqüência do modelo soexemplo, ele está fazendo tudo
por
cialista empregado por ele, desde
0 que o FMI exige, pois depende
que o país se tornou independente de uma ajuda financeira, a ser
da Grã-Bretanha, em 1966. Irritadecidida nos próximos meses.
do com a pergunta que levantava
Anteriormente, porém, receessa hipótese, Burnham responbeu algum tipo de ajuda de países
"Isso
deu:
não faz nenhum sentisocialistas, o que chegou a causar
do. Por que você não pergunta a
em setores no Brasil.
mesma coisa sobre o Kenia, sobre preocupação
Falou-se até em presença militar
o México, a Venezuela, o Brasil, o
cubana, o que sempre foi categoriSenegal..." Ele está convencido de
camente desmentido. Hoje, a preque os problemas são passageiros.
sença cubana se limita a uma Em— Nossa economia é
pequena,
nós temos um potencial de auto- baixada (com adido militar, como
suficiência em alimentos e nossos também há nas embaixadas da Venezuela e do Brasil), a dois treinaprodutos terão demanda, não imdores esportivos e uns 25 a 30
a
crise
econômica
mundial.
porta
Eu acho que a Guiana pode sair médicos recém-formados, que dão
mais rápido dessa crise que alguns uma boa ajuda ao setor de saúde,
países maiores, como a Venezuela, ainda que prejudicados pela difeque depende completamente (das rença de idioma, pois poucos favendas) do petróleo e está numa Iam bem inglês.
As relações com Cuba estivecrise igual a da Guiana — disse o
ram muito estreitas entre 1975 e
Presidente.
1978, mas hoje em dia já não são
Na realidade, é impressionante
a atual situação da Guiana. Logo as mesmas. Recentemente, por
ao se chegar no modesto aeroporto exemplo, foi assassinado o líder do
Work People Aliance,
de Georgetown, onde aterrissa partido
duas vezes por mès um Tupolev de Walter Rodney, e o Partido Copassageiros da Empresa Cubana munista de Cuba acusou o Goverde Aviação, o estrangeiro ouve as no do Presidente Burnham de esprimeiras reclamações; o carrega- tar envolvido. Na realidade, a opodor das malas, o motorista de táxi, sição a Burnham é mais vinculada
todos falam que o principal proble- ideologicamente com Cuba do que
ma é a comida, junto com a ca- o próprio partido que está no
réstia.
poder.
Entre todos os problemas graContrabando
ves da Guiana, ressalta-se o das
O mercado negro prolifera por diferenças raciais. A maioria da
toda parte e tem de tudo. Até
população, de uns 700 mil habitanmesmo o desaparecido trigo pode tes, é composta
por hindus (cerca
ser encontrado no comércio clan- de 53%). Como segundo
grupo
destino, a três dólares norte- vem os negros,
que são cerca de
americanos o meio quilo. Um ci- 35%. E o resto são índios
(aqui
garro custa na rua, onde se vende chamam ameríndios, para não
avulso, 75 centavos de dólar norte- confundir com os hindus), chineses
americano.
e brancos.
Ouem lucra com isso é o coSó esquerda
mércio fronteiriço brasileiro, soO Partido que está no poder é o
bretudo a cidade de Boa Vista,
Capital de Roraima, onde o dólar Congresso Nacional do Povo,
apoiado pelos negros. O da oposiguianense circula como se fosse
cruzeiro. Cálculos de comerciantes ção é o Partido Progressista do
Povo, dos hindus, uma espécie de
locais indicam que os guianenses
mês,
naquela
cidade,
partido comunista pró-Moscou.
gastam por
Esses são os dois mais importanalgo mais que I milhão de dólares
tes, pois não há nenhuma organidaquele país, que, convertidos no
câmbio negro, dariam mais de 40 zação significativa de direita.
O Presidente Burnham acha
milhões de cruzeiros. Grande parte desse dinheiro é gasto em coque a atual crise não coloca em
mida.
perigo o seu projeto socialista, o
"socialismo corporativista".
E o que os brasileiros fazem
:!>._
Nossos esforços são no sencom tantos dólares guianenses, se
tido de estabelecer o socialismo,
essa moeda não é cotada legalmente no Brasil? Segundo fontes bem- que a nosso ver. é a abolição da
informadas, esse dinheiro volta papobreza, a eliminação do desemra a Guiana para o pagamento de
prego, a partilha dos frutos da
ouro e diamantes, ainda que, para produção equitativamente. É um
o Brasil, váo apenas uma parte do sistema que dará igual oportunidade, e náo um sistema em que há
volumoso contrabando desses produtos, que se dirige também para o discriminação por nascimento ou
riqueza herdada.
íi? Caribe, onde a moeda guianense
Nós vemos o cooperativistambém é aceita clandestinamo
como
o veículo para estabelemente.
cer o socialismo na Guiana. Não
Um comerciante de Georgeque o socialismo corporativista se:'.._ town comentava que a tentação é
muito grande para se contraban- ja algo novo, mas é a aplicação do
dear, principalmente ouro. Esti- socialismo através do veículo que é
ma-se que somente 10% do ouro o corporativismo, o qual, por sua
própria definição, é a mais demoproduzido na Guiana, principalmente na zona do Essequibo (re- crática forma de posse econômica
clamada pela Venezuela), sâo co- — disse Forbes Burnham.
.
O Presidente recordou que
mercializados legalmente neste
"numa certa época, no Brasil, cerpaís. Há poucos dias. o Governo
tos grupos se mostraram preocupaestava pagando 900 dólares pela
onça de ouro, cotada a 1 mil 500 dos com as experiências econômidólares no mercado negro e 1 mil cas e sociais da Guiana", mas
assegurou: "Nunca tivemos, po900 em Boa Vista.
Naturalmente, o Governo se rém, más relações com o Governo
esforça para evitar essa fuga de do Brasil". Neste momento, o
Brasil tem linhas de crédito aberdivisas: acena com punições duras,
revista as pessoas que deixam o tas para a Guiana e exporta alguns
país (só é permitido sair com 40 produtos industrializados. Brevemente, poderá vender dois aviões
dólares guianenses). mas não conBandeirantes para a linha aérea
segue evitar a sangria.
Além disso, o Governo tem local — Guyana Airways.
muitos problemas imediatos para
resolver, a começar pelo perigoso Rosental Calmon Alves . correspondente
do JORNAL DO BRASIL
agravamento das tensões em rela
Rosental Calmon Alves
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S órgãos responsáveis pelo
|'meio ambiente vêm desenvolvendo esforços no sentido de obterem, sempre que necessário, uma estimativa dos custos incorridos, por eles próprios e pela sociedade, para a correção ou reparação
dos danos causados ao meio ambiente por atividades, em condições normais de funcionamento e/ou por acidentes. A causa disto esta fundamentalmente ligada à crescente demanda neste sentido, por razão da
Lei n" 6 938 promulgada em 31 de
agostp.de 1981. A referida lei dispõe
sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente e, em um de seus dispositivos, obriga ao poluidor e ao predador recuperar e/ou indenizar pelos
danos;causados ao Meio Ambiente.
Especialmente, em condições de acidentes, o levantamento destes custos
é dificultado em decorrência do espectro de danos diretos e indiretos
por eles gerados. Isto porque é demasiadamente elevada a gama de
substâncias que as atividades econômicas manipulam. Desta forma torna-se, por vezes, complexa a tarefa
de se avaliar o grau de periculosidade e as conseqüências dos acidentes
tais como os que se têm verificado
ultimamente quais sejam: os decorrentes de atividades industriais, os
de transporte, especialmente o rodoviário e o naval, e os de geração de
energia elétrica sendo este último,
mais restrito ao campo das usinas
nucleares.
Os custos gerados por estes acidentes podem, a grosso modo, ser
subdivididos em duas partes, extremamehte, desiguais. Numa pequena
parcela, cujo ônus é arcado pelos
órgãos de controle ambiental e numa
outra bem maior cujo ônus é arcado
pela sociedade, direta ou indiretamente afetada. A contabilização da
primeira parcela é trivial, uma vez
que se restringe àqueles gastos tidos
como primeiros socorros, tais como:
com a coleta de amostras e análise de
laboratório dos poluentes, com o
combustível necessário ao desloca-

Lei 5692, de 11 de agosto de
1971, que reformulou o cnA sino de 1° e 2" graus, vem
desde a sua promulgação provocam
do grandes discussões entre os educadores brasileiros. Elogios e críticas
se repetem desde de 1971. Ultimamente, entretanto, essas críticas se
acentuaram e acabaram por levar
tanto o Ministério da Educação como o Conselho Federal de Educação
a proporem alterações na referida
lei.
Há, entretanto, um aspecto da
Lei que vem provocando acentuada
polêmica: a profissionalização. Argumentos de todo tipo são apresentados para mostrar tt inconveniência
dessa medida. Um desses argumentos, reiteradamente apresentado, é
que a lei é de inspiração americana,
ligada, portanto, a uma realidade
diferente da nossa.
Não há dúvidas de que existem
certas vinculações entre a Lei 5692 e
os convênios assinados pelo Governo brasileiro na década de 60, os
famosos Acordos MEC-USAID. Tal
circunstância histórica, todavia, não
nos deve levar a afirmar ser a Lei
5692 inconveniente, por ser possivelmente de inspiração americana. Será
de todo conveniente, por exemplo,
analisar-se a legislação soviética e
compará-la com a lei citada.
. Esta comparação vai nos permitir
observar que os objetivos e as características da escola de oito anos da
União. Soviética estão muito próximas dos objetivos e das características do 1" grau das escolas brasileiras.
O art. 2" da lei sobre o reforço das
ligações entre escolas, a vida e o
desenvolvimento do ensino da União
Soviética, aprovada em 24/12/58 e
assinada pelo presidente do Presidiitm do Conselho Supremo da
URSS, define esse tipo de curso e de
escola.

O custo social da
oluição acidental
Cláudio da Rocha Miranda
Ohlsson
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mento de pessoal ao local
rencia do acidente, com
técnica especializada, além
que porventura se façam

da ocora equipe
de outros
necessá-

rios, variando de acordo com o tipo
de acidente. A dificuldade consiste
em se estimar o segundo grupo, isto
é, o ônus arcado pela sociedade.

Semelhanças no ensino
do Brasil e da URSS
Leão Falcão
"A escola de oito anos é
um
estabelecimento de ensino secundario curto, geral e politécnico, com
preparação para o trabalho, que tem
por objetivo dar aos alunos uma base
sólida de conhecimentos gerais e
politécnico, e de lhes inspirar o amor
ao trabalho e de prepará-los para o
exercício de uma atividade socialmente últi 1, bem como se assegurar
sua formação moral, física e estética.
Os programas das escolas de oito
anos são estabelecidos de maneira a
combinar o ensino científico de base,
o ensino politécnico, a preparação
para o trabalho, e a participação dos
alunos nas formas de trabalho socialmente útil correspondente â sua idade." (Uneseo L enseijnement /w/vtecnique en URSS — 1964).
O ensino secundário completo
que se segue à escola de oito anos é
ministrado em estabelecimentos de
ensino de várias categorias. Um deles é o que ministra o chamado
ensino secundário geral e politécnico,
com aprendizagem na produção. Diz
a lei citada acima:
"Estas escolas recebem os alunos
que terminaram a escola de oito anos
e lhes asseguram uma formação secundária completa, ao mesmo tempo
que uma formação profissional para
o exercício de uma atividade econômica ou cultural. A duração dos
estudos é igualmente de três anos. A
parte relativa ao ensino teórico e ao
ensino prático da preparação para o
trabalho produtivo e a divisão dos
períodos de instrução e de trabalho.

Sáo fixados em função da especialização dos alunos e das condições
locais.
Nas escolas rurais organiza-se o
ano escolar de acordo com o trabalho. levando-se em conta as estações
do ano. A aprendizagem da produção e do trabalho socialmente útil
podem ser organizados, seja nas oficinas de aprendizagem ou na produção das empresas mais próximas,
seja na brigada de aprendizagem do
kolkhozes e sovkhozes, seja nas fazendas-escolas, ou nas oficinas de
aprendizagem escolares ou interescolares."
Nossa Lei 5692 diz em seu art. Io:
"O ensino de Io e 2"
graus tem por
objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania".
Um plano curricular de uma escola secundária politécnica urbana
com aprendizagem na produção da
União Soviética contém as seguintes
disciplinas: Literatura, Matemática,
História, Ciências Sociais, Geografia
Econômica. Física. Química, Biologia. Astronomia, Desenho Linear,
Língua Estrangeira, Educação Física
e matérias de características técnicas
cm geral com aprendizagem na produção e trabalho produtivo (Deineko, M. La instruecion publica en la
URSS. Moscou Ed. Progresso).

Explicitamente, esta dificuldade
consiste em, por exemplo, como avaliar, seja, em termos monetários ou
não, os impactos gerados pelo rompimento de um tanque de decantação dos efluentes de uma indústria
localizada à beira de um rio. É
possível a avaliação de itens, tais
como: o decréscimo na produção de
pescados, os problemas de saúde, a
mortandade de parte do rebanho da
região, a impossibilidade de utilização das águas do rio para o abastecimento público, além de muitos outros?
Claro é que tais custos são,, no
melhor dos casos, estimados (ou arbitrados) a partir de um elevado grau
de subjetividade o que, sem dúvida,
dá margem a controvérsias de vários
tipos. No entanto, o problema maior
consiste em como proceder de posse
desta avaliação caso esta fosse possivel de ser obtida. Se por um lado é
verdade que a comunidade afetada,
tem uma série de danos pecuniários
ou não pecuniários e que, em conseqüència, deve ser remunerada, por
outro, cabe a questão de como isto
pode ser viabilizado. Será viável economicamente, para a empresa arcar
com o ônus dos danos causados pelo
acidente? Sendo a resposta a esta
questão positiva, qual seria o critério
capaz de distribuir corretamente este
ressarcimento (ou multa) entre
aqueles supostamente prejudicados?
Afora os aspectos éticos aqui
implícitos estas e outras questões, se
não inviabilizam o dispositivo da
mencionada lei, ao menos evidenciam pontos difíceis a serem suplantados. Isto sugere, além de uma
maior reflexão a respeito, ser necessário uma conjugação de esforços e
medidas visando uma redução dos
riscos que envolvem as atividades de
elevada periculosidade ao meio ambiente físico e social.
Cláudio da Rocha Miranda é economista •
mostro em Engenharia de Produção pela
Coppe, UFRJ. Tem 30 ano» e mora em
Ipanema, Rio.

Um plano curricular de um curso
técnico de 2U grau de Assistente de
Administração, no Brasil, teria as
seguintes matérias: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Matemá tica, História. Moral e Cívica e
OSPB, Geografia, Física, Química,
Biologia e Programa de Saúde, Educação Artística, Língua Estrangeira,
Educação Física, Estatística, Mecanografia e Processamento de Dados,
Economia e Mercados, Direito e
Legislação, Contabilidade e Custos,
Administração e Controle e Psicologia (Barros, Samuel da Rocha —
Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2Ü Grau. Rio de Janeiro,
Francisco Alves, 1975).
Concluindo, podemos afirmar
que a análise da legislação do Brasil
e da União Soviética mostra que:
Tanto a escola secundária politécnica com aprendizagem na produção
da União Soviética, quanto a escola
de 2o grau brasileira, em nível técnico ou auxiliar, desejam e aspiram
que, ao seu término, o jovem tenha
condições de ingressar no mercado
de trabalho e exercer uma função.
Da mesma forma, tanto a escola
de oito anos da União Soviética,
como o 1" grau no Brasil desejam
que a criança receba uma orientação
para o trabalho.
Tanto a legislação brasileira, como a soviética recomendam que seja
dada ao mesmo tempo, num mesmo
curso, a formação geral e formação
especial ao ingresso no mercado de
trabalho.

A casa própria e o
preço aa iiniifn
Hermes Laranja
quem paga mesmo,
bem mais caro do que realmente deveria • pagar, é o
AFINAL,
usuário, o mutuário, ou qualquer
outro nome que se queira dar ao
devedor.
E o povo quem paga.
Mísera contribuem plebisf (Decretum Tripartium) E o pior, para
esse pobre povo contribuinte não é
pagar, numa época de inflação galopante; é verificar que essa inflação
não é acompanhada pelo progresso.
Inflação com desenvolvimento
agrícola, agroindustrial e industrial é
um dos males necessários e ainda
não dispensados pelos países em desenvolvimento.
Se desinflacionar é impossível,
faz-se necessário, pelo menos, evitar
o endividamento interno e externo,
uma vez que não haja o respaldo da
riqueza interna (aumento de renda,
per capita) e crescente exportação de
bens (in maura ou manufaturados),
para compensar a balança de trocas,
no mercado internacional.
Guando se alude ao aumento de
renda per capita, é preciso que se
compreenda renda efetiva, não o
disfarce de aumento salarial, sem
que o assalariado tenha capacidade
de obter suficientes bens de consumo, nem adquirir outros bens, que
resultem em prosperidade.
Dentre esses últimos bens, que o
assalariado não tem recursos para
adquirir, ante a defasagem e o aviltamento do poder aquisitivo da moeda, estão os chamados bens de raiz,
como, p. ex., a casa própria.
Adquirir a casa própria, comprometendo insuportavelmente a renda
familiar, que sequer dá para a manutenção, é acarretar aos de parcos
recursos o impedimento de progredir, porque o adquirente estará pagando uma propriedade, por preço
sempre atualizado, o que, em tempos normais, já é um contra-senso.
Em época de inflação, entáo, o
tempo deveria ser um dos fatores
mais preponderantes, para tornar
paulatinamente mais barata a aquisição de bens (o tempo obrigatóriamente barateia o.s imóveis adquiridos).
No caso da casa própria, no entanto, a aquisição está-se tornando
impeditiva e, em inúmeros casos,
insuportável o pagamento das prestacões.
Não se diga que o mal é do
sistema.
O mal é da administração do
SFH.
Tanto vai mal, que um sistema,
que deveria ser motivo de orgulho,
para seus autores, vem sendo negado
pelos que o implantaram. Ninguém
quer ser o pai da criança. Essa criança, porém, não nasceu defeituosa;
defeituosa vem sendo sua imposição.
O Sistema bem administrado,
com suas normas consolidadas, em

poucos itens, sem disfarces burocráticos, mediante uma retribuição justa sobre as prestações (e não sobre o
capital), que corresponda realmente
â equivalência do Fundo de Garantia, funcionará e funcionará bem.
Não existe a exata equivalência,
porque sobre o índice aplicado, no
caso da prestação do S.F.H., incidem certos custos supérfluos, tais
como, prêmios exorbitantes de seguro e a remuneração dos agentes
financeiros.
As empresas seguradoras recebem prêmios, que devem ser considerados altos em demasia, deixando
de levar em conta o grandioso numero de seguros e o baixíssimo índice
de risco.
O Governo deveria impor um
prêmio mais baixo, ou bancar esse
seguro, tal como faz com o seguro de
acidentes do trabalho.
Agora, quando uma voz autorizada como a do Ministro Camilo
Pena se alevanta. aludindo â eliminação da correção monetária, seria
de real interesse estudarem-se alguns
indicativos básicos, para minorar
gradativa e eficazmente a aflita situação dos mutuários do S.F.H., inclusive de molde a permitir-lhes o
cumprimento das obrigações assumidas. incentivando-se-lhes o adimplemento:
a) O mutuário bom pagador receberia abonos maiores do que as
atuais devoluções;
b) a antecipação de pagamentos
vincendos será permitida, de qualquer número das prestações, a contar das últimas, abatendo o capital,
diminuindo o valor das prestações e
o tempo de resgate;
c) a quitação do mútuo, em qualquer época, far-se-ía na conformidacie do capital primitivamente emprestado, calculado tal e qual a chamada Tabela Price.
Melhormente estudadas essas
simples propostas, haverá um real
aquecimento do mercado imobiliário, náo só pelo volume das novas
aquisições, mas também porque o
capital deverá reverter, de imediato,
ao sistema, como recurso a ser preferentemente empregado.
Ora, se a conta do mutuário, no
fim do período, deverá ser zerada
náo deverá existir impedimento para
que o próprio, com seus recursos, a
torne zerada, mediante o reembolso
da moeda emprestada.
Vamos, pois, criar a esperança
de que, brevemente, pari passu, em
cada setor da atividade econômica
do país, atendidas suas pêculiaridades, seja abolida a correção monetária (a qual se esvasiou na sua finalidade, por gigantismo), como pressuposto indispensável de desinflação.
Hermes Leoneo Laranja Gonçalves é «conomista e autor do livro O ciclo habitacional no Brasil. Capixaba, reside em Vitória,
ES.
Ohlsson

Leão Falcão é professor de Economia da
Educação • de Didática de Ensino Superior
dos cursos de pás-graduaçõo de Administração Escolar e de Didática de Ensino
Superior da Faculdade Santana de Sáo
Paulo, e membro do Conselho Diretor do
Cursos e Escolas Brasileiras de Belo Horizonte, onde mora.

O padre Fellecer e a Igreja
João A Mac Dowell, SJ.
5 de outubro de 1981 a televisão
guatemalteca levava aos lares do pais
A a cena insólita de um sacerdote, que,
numa longa confissão pública, pedia perdão
ao povo por ter-se desviado de sua missão
religiosa, aderindo à guerrilha. Numa série de
denúncias ele envolvia na mesma acusação de
cumplicidade com a subversão marxista a
Companhia de Jesus, ordem á qual pertencia,
e amplos setores da Igreja da Guatemala.
Foram grandes o impato e a confusão que
o espetáculo, montado no contexto de impressionante campanha publicitária, provocou entre o rxno não só da Guatemala, mas também
dos outros países da América Central, especialmente El Salvador e Honduras, onde também toi exibido.
Quem era o jesuíta "convertido" e o que
o levava a tal atitude?
Luís Eduardo Pellecer Faena. de 36 anos.
trabalhava como sacerdote entre as populações pobres da capital de seu país. No dia 9 de
junho dc 1981, segundo testemunhas oculares. foi seqüestrado, a lu/ do dia. em pleno
Centro da cidade. Baldados foram os esforços
dc seus companheiros jesuítas e de sua família
para obter junto ãs autoridades informações
sobre o seu paradeiro. Mais de 100 dias depois
reaparece o padre, na presença de ministros
de Estado, representantes do Corpo Diplomatico e correspondentes da imprensa internacional, para dar a entrevista acima mencionada.

Desde entáo Pellecer permanece sob
custódia das autoridades da Guatemala. Nas
suas raras aparições em público vem sempre
acompanhado de guarda-costas. Nestas ocasiões aparenta forte nervosismo, tensão, medo. Não encara os interlocutores e fala depressa e em tom monocórdio, como se tivesse
preparado um discurso. O conteúdo de suas
afirmações, além de inexatidões gritantes,
contradiz írontalmente todas as convicções
que demonstrara até as vésperas de seu desaparecimento. Para todos os que o conheciam
tornou-se evidente que foi submetido ao processo vulgarmente chamado de "lavagem cerebral".
Nestas circunstâncias, explorar as denúncias do sacerdote, como elemento de acusação
contra a atuação pastoral dos jesuítas ou
outros grupos cristãos, como aconteceu lamentaveimente ainda há pouco no editorial de
conceituado jornal da cidade, significa não só
entrar no jogo de regimes sanguinários como
os de Guatemala, mas também tripudiar sobre
uma vítima indefesa da truculência policial.
Com efeito, o caso Pellecer constitui mais
um episódio trágico de perseguição que alguns
Governos totalitários da América Latina vêm
movendo, desde a Conferência Episcopal de
Medellin (1968), contra a Igreja Católica, em
sua defesa dos direitos humanos e em seu
engajamento pela transformação das estruturas injustas de nossa sociedade.
O Governo guatemalteco, na época chefiado pelo Gal. Romeo Lucas Garcia, tentava,
através de uma prova insofismável do envolvimento da Igreja com movimentos revolucionários. lustilic.ir os crimes já perpetuados <m

ainda perpetrar contra ela e contra o povo do
país.
Entre mais de 25 mil vítimas da repressão, na última década, contam-se 12 padres e
numerosos catequistas e "delegados da palavra". Mais de I(X) sacerdotes (de um total de
620) e umas 60 religiosas foram expulsos.
Todo o clero da diocese de El Quiché com seu
bispo Dom Juan Gerardi. então secretário da
Conferência Episcopal, teve de deixar o país.
É compreensível que diante de tamanha
violência, utilizada em defesa das estruturas
discriminatórias e expoliativas do capitalismo
latino-americano, alguns cristãos, ou mesmo
religiosos, deixem-se atrair pelas facetas mais
brilhantes da proposta marxista, chegando a
acreditar que certos aspectos de sua teoria e
de sua práxis constituem necessária mediação
para a transformação da nossa sociedade e a
construção de um mundo mais cristão.

Os artigos publicados em O
leitor Especial foram editados a partir de uma seleção
de cartas enviadas por leitores ao JORNAL DO BRASIL
com assinatura, nome completo e legível, endereço eiou
telefone que permita confirmação.

Todavia, se os princípios e métodos do
marxismo, em suas várias versões, opõem-se
diametralmente ao espírito cristão de respeito
pela dignidade transcendente da pessoa humana e de busca da comunhão universal na
justiça e no amor, não é menos verdade —
como repetidamente têm afirmado os documentos eclesiais — que as estruturas sóciopolítico-econômicas, vigentes em países como
o Brasil, merecem condenação inapelável em
nome do evangelho de Jesus Cristo e de
qualquer humanismo que se preze.
Portanto, ao invés de invectivar unilateralmente contra os cristãos que se iludem
talvez com a idéia de uma solução revolucionária dos problemas sociais, por que não
questionar também aqueles, certamente mais
numerosos, que se apegam teórica e praticamente a manutenção do slatus quo de cujos
benesses tranqüilamente usufruem?
A ninguém escapa a ingenuidade de propostas moralizantes ou ideológicas face à
complexidade das mediações científicas e técnicas requeridas pela reta impostaçáo dos
problemas de uma sociedade subdesenvolvida, como a nossa, e a sua adequada solução.
Nem por isso deixa de ser decisiva ,i adesão
coerente aos princípios éticos da justiça social.
como motor e critério para a construção de
novos modelos, mais humanos, de conviveucia social.
Tal tem sido a preocupação constante da
Igreia da América Latina nos últimos anos.
Interpreta-lo. em função de eventuais desvios,
como tomada de posição polirico-ideolouica .i
tavor do marxismo, ou tent.tr neutralizai .i
influência dt sua ação p.t-to.al .ü.jvcs da

intimidação ou da falsificação, significa eludir
a verdadeira ameaça que pesa sobre o nosso
Continente.
Ela está formulada na luminosa adverténcia feita pelo Santo Padre Joào Paulo II em
Salvador da Bahia aos construtores da sociedade pluralista: "Alguém que reflete sobre a
realidade da América Latina, tal qual se
apresenta na hora presente, é levado a concordar com a afirmação de que a realização da
justiça neste Continente está diante de um
claro dilema: ou se faz através dc reformas
profundas e corajosas, segundo princípios que
exprimem a supremacia da dignidade numana, ou se faz — mas sem resultados duradouros e sem benefício para o homem, disto estou
convencido — pelas forças da violência."
A contribuição, que requer a igreja ilo
Brasil, neste momento de paixões ideológicas
e de interesses confusos, para cumprir a tarela
apontada pelo Papa, não condi/ com a atitude
partidária dos que. na luta pela supremacia
das tendências tle um ou outro matiz, rotulam
facilmente os seus adversários e rejeitam em
bloco as suas posições. Trata-se antes de saber
criticar com liberdade evangélica o que destoa
da verdade e do espirito cristão, onde quer
que se encontre, e, mais ainda, de convergir
no dialogo em direção a uma nova visão ..te
sociedade para alem dos modelos vmente*.
Nada mais cristão, cum efeito, do que a
esperança no poder transformado! da verdade
e di) amor.
João Augusto Moc Dow.- I SJ e Superior Provincial
óa Ccrr.panf.to cio Jesus no Brasil Ceniro-Leste foi
Reitor do PUC-RJ Mc-_-
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EM DEBATE, O TRABALHADOR BRASILEIRO

édicos exigem Política de Saúde mais coerente
formação do homem, desde a concepção até a vida adulta, bem
como problemas de saúde nesta
implantação de um Sisfase da existência, foram destacatema Nacional de Saúdos os seguintes:
de, com a fixação cen— È necessário tornar mais
tralizada de políticas e a
eficiente o sistema de saúde, para
execução descentralizada de probeneficiar a gestante, a nutriz e a
gramas, além da adoção de um
criança, adotando-se os seguintes
esquema de hierarquização no
critérios:
atendimento e prioridade absoluta
a) Implantar o Sistema Nacioà rede de atenção primária, foi
de Saúde, com â fixação de
nal
espede
nove
uma das sugestões
centralizada e a execução
políticas
cialistas em saúde pública num
de
programas descentralizada;
debate patrocinado pelo JORNAL
b) Na política de saúde, definir
DO BRASIL, a respeito do desenvolvimento físico e mental do traprecisamente que programas devem ser executados prioritáriabalhador brasileiro.
mente;
Especialistas em Medicina Preventiva, Nutrição e Atenção Mac) Analisar a expansão e a
terno-Infantil debateram durante
ampliação da assistência à saúde
sete horas as distorções da rede de _. do trabalhador rural;
assistência hospitalar instalada no
d) Considerar a delegação da
Brasil e apresentaram uma série de
execução dos programas de saúde
sugestões para sua correção c a
aos estados e municípios;
adoção de um outro sistema de
e) Adotar um esquema de hiesaúde, para permitir ao trabalhararquização no atendimento, com'
dor brasileiro viver de forma mais
adequada definição de objetivos
digna e produzir com maior apropara cada um de seus níveis;
vettamento em seus ambientes de
trabalho.
f) Analisar a possibilidade de
integrar os diversos programas de
Programas prioritários
assistência à gestante, como a alimentação, a orientação ao planeponto de partida para as
jamento familiar e outros;
discussões foi um texto previameng) Considerar a implantação de
te preparado pelo Professor Hésio
uma estrutura de carreiras para a
de Albuquerque Cordeiro, pesquiárea da saúde.
sador do Instituto de Medicina
— Urge utilizar a escola coSocial da Universidade do Estado
mo agente de promoção da saúde,
do Rio de Janeiro (UERJ). Com
por meio das seguintes providên20 laudas e citando extensa biblionecessárias:
cias
grafia de apoio, o especialista em
a) Considerar a adoção do enMedicina Preventiva abordou o tesino de educação em saúde, nos
ma a partir de seis enfoques: o
centros de formação dos professonível de saúde da população; os
res, para primeiro e segundo
problemas de gestação e do parto;
os problemas de saúde das crianças
graus;
até um ano de idade; os problemas
b) Dar ênfase a programas de
de saúde do pre-escolar, do escolar
prevenção e erradicação da vermie do adolescente; os problemas de
nose e da anemia junto à populasaúde do homem e da mulher
ção escolar;
adultos; e os cuidados de saúde à
c) Intensificar e ampliar os propopulação, particularmente relade alimentação escolar.
gramas
operárias
de
e
cionados às famílias
respeito do plane jamen—-A
trabalhadores rurais.
to familiar, a maioria dos debateA partir de sua análise, o Prodores fez as seguintes sugestões:
fessor Hésio Cordeiro apresentou
a) Analisar a possibilidade de a
alguns programas que considera
de assistência médica do
rede
atender
especialprioritários para
INAMPS apoiar efetivamente a
mente aos problemas do desenvolexecução de programas de planevimento físico e mental do trabajamento familiar;
lhador e suas sugestões foram acab) Considerar a adoção dos
tadas pelos participantes da mesa.
seguintes critérios para a implantaSão eles:
ção de programas de planejamento
— Os cuidados à gestante, ao
familiar:
de
ano
até
um
criança
e
à
parto
Suas ações devem fluir através
assistência
a
idade, garantindo-se
do Sistema Nacional de Saúde;
pré-natal. ao parto e à criança
sadia ou enferma;
-Devem estar integradas às demais ações que visam à saúde da
— A extensão da cobertura
mulher e do homem, não devendo
de vacinas a pelo menos 80% das
ser executadas isoladamente:
crianças de até quatro anos de
idade cm relação à dilteria. ao
Devem ser considerados os astétano, à coqueluche, ao sarampo
pectos da saúde do casal, particuc à poliomielite;
larmente a infertilidade;
— Garantir a suplementação
c) Proceder a estudos sobre as
condições de saúde da mulher do
protéica e calórica à gestante, à
trabalhador.
puérpera e à criança de até quatro
anos de idade;
4 — Sobre os problemas de
— A saúde do escolar e a
saúde ocupacional ficou sugerido:
alimentação através da merenda
a) Disciplinar os assuntos de
escolar:
saúde ocupacional nas relações en— As medidas de proteção
tre empresas e trabalhadores;
do homem e da mulher trabalhab) Dar ênfase ao investimento
dores relativas aos acidentes de
na prevenção das doenças ocupatrabalho e doenças profissionais;
cionais;
— O cuidado ao adulto e ao
c) Analisar a forma de facilitar
velho, principalmente para as cono aleitamento materno para o caso
dições que mais freqüentemente os
da mãe trabalhadora.
acometem;
— O controle das endemias
No trópico
como a malária, a doença de Chagas. a leishmaniose e a esquistos— Esperar do homem brasileisomose;
ro a produtividade de um trabalha— O controle da tuberculose
dor europeu é um contrasenso e
e da hanseníase;
uma injustiça. Isso só seria possí— A prevenção dos tipos
vel se fosse possível mudar o ammais freqüentes de câncer como o
biente. pois. no calor dos trópicos,
de colo. de mama, de pulmão e os
ninguém consegue render com a
ocuparelacionados as exposições
mesma disposição de quem está
cionais.
trabalhando num clima temperado
¦)
— observou o ginecologista Elsi'de
Conclusões
mar Coutinho. da Faculdade
da Universidade Federal
Medicina
A reunião não teve a pretenda Bahia, em Salvador, no início
são. nem seria possível, de abordar
dos debates.
todos os aspectos referentes à saúo
Outra participante do debate,
de do trabalhador,
que eqüivale
a socióloga Annez Andraus, proa dizer, da população brasileira.
Dos pontos discutidos, focalizando
pôs que os itens relativos à saúde
fossem incluídos na negociação coquestões referentes ao processo de
José Nêumanne Pinto

letiva entre patrões e empregados
na época do dissídio salarial. Uma
reivindicação viável da classe operária, em sua opinião, seria a da
instalação de centros de saúde com
médicos neutros (não empregados
das empresas a que estão ligados
ao trabalhador) em centros de saúde especializados. Somente tais
médicos poderiam ter capacidade
de julgar se um operário merece
ou não um dia sem trabalhar por
problemas de saúde, segundo ela
alegou.
Afinal, a qual órgão do Governo vincula-se o médico especializado em saúde ocupacional? —
ela perguntou.
O representante do Ministério
do Trabalho, David Boianóvski,
sugeriu que o Certificado de Aprovação de Instalações — CAI — já
previsto em lei, para permitir a
atividade industrial e sob responseja
sabilidade de seu Ministério,"habinecessário para que se dê o
te-se" a uma fábrica. Com isso, em
seu ponto de vista, muitos acidentes de trabalho e doenças profissionais seriam evitados.
É preciso também que se
faça um diagnóstico exato das
doenças profissionais no Brasil,
mesmo que esse diagnóstico aumente as estatísticas e, com esse
aumento, possa demonstrar uma
possível ineficiência dos sistemas
oficiais de saúde — disse.
O professor Elsimar Coutinho,
da UFBa, defendeu ardentemente
na mesa-redonda a amamentação
ad libitum na hora em que a criança sente fome e não numa hora
certa) para as mães operárias, no
momento em que se registrou a
inexistência de berçários e lactários nos ambientes industriais no
Brasil.
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A doença tem um
bom Ministério
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O ex-Secretário de Educação
do Município de Sáo Paulo, Professor Hilário Torloni, propôs
também a adoção de uma campanha nacional para substituição dos
vasilhames de alumínio para cozimento de comida, pois. segundo
ele. a retirada dos vasilhames de
ferro é uma das maiores responsaveis pela alta freqüência de anemia •
nas crianças em idade escolar.
Os Professores José Aristodemo Pinotti. Walter Leser e Alberto Carvalho da Silva defenderam,
durante todos os debates, a tese
segundo a qual é preciso dar prioridacle absoluta à rede de hospitais
de atenção primária no Brasil, como passo inicial para combater as
distorções do sistema de saúde
instalado no País.
O Professor Malaquias Batista,
discípulo do cientista Nelson Chaves, cujas observações sobre as
conseqüênncias da desnutrição no
porte físico do homem nordestino
motivaram a Fundação Emilio
Odebrecht a instituir o prêmio sobre Produtividade, fez uma exposição com slides e gráficos a respeito
da supressão de várias fases normais da vida do homem brasileiro,
por causa de sua extremada necessidade de sobrevivência.
No debate, foi considerada
prioritária a fase de formação do
trabalhador brasileiro. Os participantes consideraram essencial discutir a formação do homem já no
ventre da mãe, porque a literatura
médica é farta nas provas de que o
desenvolvimento cerebral acontece apenas na fase inicial da vida do
ser humano.
Por isso, os problemas de alimentação das mães. durante a gestação. do planejamento familiar
para espaçar os filhos possibilitando à mãe uma melhor condição de
nutrição e da criança nos primeiros
anos de vida mereceram discussão
mais longa e mais acalorada. Os
problemas específicos de doenças
profissionais e acidentes de trabalho (saúde ocupacional) mereceram menor destaque justamente
em função da conclusão de que a
produtividade do homem é função
dc sua capacidade de ser treinado
e não da força física mera e simpies. conseguida com suplementaçáo alimentar na fase adulta.

Iniciada às 9h. a reunião durou um dia
inteiro, ficando registradas oito horas de debates
gravados. A mesa-redonda contou além dos especialistas, com a participação de dois representantes
da Fundação Emílio Odebrecht (o vice-presidente
Josaphat Marinho e o diretor-executivo Reynaldo
Cavalheiro Marcondes), o representante da diretoria do JORNAL DO BRASIL (Mauro Guimarães. chefe da sucursal de Sào Paulo) e o representante do jornal A Tarde (Cruz Rios. editor-chefe):
como moderador atuou José Nêumanne Pinto,
repórter da Sucursal do JORNAL DO BRASIL
em São Paulo.

Uma geração de
nanicos burros
Jjí

m__

fÍÜÉ S

*"^^_K-^

m

snH

lilL,. i: ^<-*C_jj__£y~§
"^^^

^%:

HBBflB ::...

J&S&g-

JÍÊfwÇ??
'¦¦¦¦ ¦_.

&l,
.-••-•

Sw^lk

'. $3$3£3Í2&3E

David Boianóvsky

José A. Pinotti
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Walter Leser

a

Pinotti defendeu, na mesaredonda, que a Previdência Social
crie uma carreira de médicos e equipe seus próprios hospitais, para evitar o excesso de operações como a
cesariana e a verdadeira sangria dos
recursos previdenciários enriqueceudo grupos particulares sem escrúpulos.

A opinião é do médico nutridonista David Boianóvsky. secretário
de Segurança e Higiene do Trabalho
do Ministério do Trabalho, que representou na mesa-redonda do JB.
Boianóvsky defendeu a lese de que o
Brasil vive uma enorme crise de
energia humana, pois provavelmente
mais de 609? da produção nacional
são fruto do trabalho braçal dos
trabalhadores.
— A capacidade de trabalho do
homem brasileiro está reduzida c é
altíssimo seu risco de contrair doenças ocupacionais e de sofrer acidentes no ambiente de trabalho.

UERO. nesta mesaredonda, deixar posta
uma indagação que me
faço sempre: até que ponto nós não
já estamos condicionando o futuro
da saúde de nosso trabalhador, se
pensarmos que ela é. antes de tudo.
conseqüência de uma extrema condição de desnutrição na vida intrauterina. durante o primeiro e o segundo ano de vida das nossas
crianças?
O sanitarista Walter Leser. professor de Medicina Preventiva da
Fscola Paulista de Medicina, confessou-se assustado com sua própria
pergunta. E completou:
— Estamos, nas condições
atuais do Brasil, preparando uma
geração de nanicos. E mais. nanicos
Burros. Quando se tala nos programas de merenda escolar e de refeição suplementar paia o trabalhador
adulto, até que ponto nào estaríamos
fazendo o célebre papel daqueles
cavalheiros que corriam para apagar
o incêndio depois que a casa já
estava inteiramente destruída, pelo
fogo, não é?

Os professores
despreparados

A herança da
fome crônica

Um bem que não
se pode vender

é necessário construir mais nenhum liosNÂO
pitai neste país. nenhuni. os hospitais estão cheios, superlotados e tèm filas, mas isso não
acontece porque eles sáo poucos, é
porque não têm unia rede de atenção
primária eficiente e porque não são
organizados.
Um dos mais respeitados ginecologistas do Brasil. O Reitor da Universidade Estadual de Campinas José Aristodemo Pinotti. acha que pôr
mais dinheiro no Sistema de Saúde
tal como ele existe no Brasil é medicar um doente incurável. Em sua
opinião, urge mesmo é modificar o
sistema inteiro, com coragem e pé no
chão.

OS temos um vasto Ministério da Doença e um
ridículo Ministério da
Saúde. Nós temos uma vasta preocupação com a doença e uma ridícula
preocupação com a saúde. Tanto é
verdade que a Previdência Social,
que detém o monopólio da contrihuição para o seguro, reserva 99%
para pagar o infortúnio e lrr para
fazer a prevenção. Ora. isso não tem
sentido.

Alumínio

PRODUTIVIDADE E
TEMA DE CONCURSO
Produtividade do Trabalhador Brasileiro
é o tema de concurso de monografias
promovido pela Fundação Emílio Odebrecht, que no finai do ano premiará o vencedor
com CrS I milhão. A mesa-redonda sobre desenvolvimento físico e mental do trabalhador brasileiro integra a programação do concurso, da qual
fazem parte discussões de outros temas: transporte
de massas (já promovida pelo jornal A Tarefe, de
Salvador), alimentação (a ser realizada este mès
pelo jornal O Estado tle S Paulo, este mès):
anseios da classe operária brasileira e. por fim. a
produtividade dos trabalhadores na construção
civil (serão promovidas pela Fundação Emílio
Odebrecht).

Saúde, o doente
mais incurável
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Malaquias Batista

Hilário Torloni

Annez Andraus

t
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Á hoje no Brasil professores de uma matéria nova.
chamada programa de saúde, mas o despreparo desses professores reflete-se na formação de conceito de saúde dos futuros trabalhadores brasileiros, por via das crianças. das próprias famílias. Acho.
portanto, que as Faculdades que formam professores precisam realmente enfatizar programas de saúde parti
os professores, dando-lhes noções
básicas que realmente eles não possuem.
Médico. ex-Secretário de Educação do Município de São Paulo, o
Professor Hilário Torloni. patrocinon uma pesquisa que mostrou a
relação entre o nível proteico e calorico da merenda escolar e a repetência dos alunos do primeiro ano do
primeiro grau em escolas da periferia
da Capital paulista. Ele acha que o
despreparo dos professores é tão
grande que qualquer programa de
informação sanitária em escolas públicas será inútil se não for acompanhado de um trabalho de informação
nas Faculdades de Filosofia.

desnutrição sobre o homem marca unia condiA ção tal que. embora não
seja uma doença ciue tem caractetísticas genéticas, que não tem earacterísticas hereditárias, mas fundamentalmente é uma enfermidade do tipo
ecológico (que resulta de condições
ambientais adversas), termina por
ter trágicas conseqüências para a
geração" seguinte, simulando um
comportamento de doenças que teriam uma característica genética.
O nutricionista paraibano Malaquias Batista, do Instituto de Nutrição da Universidade federal de Pernambuco, revelou que. em seus estudos na região nordestina com populações trabalhadoras da zona rural,
encontrou um consumo médio de I
mil 7011 calorias por dia. A faixa de 1
mil 80(1 calorias, também muito baixa. só é atingida por pequenos proprietários de zero a 10 hectares. E o
consumo só chega ao aceitável padrão de 2 mil calorias quando o
grupo familiar ocupa terras de mais
de 25 hectares de arca. Isso explica a
ocorrência de anemia em 64% dos
trabalhadores rurais nordestinos.

com safistação que vi,
pelo menos em São PauFOIlo, alguns sindicatos operários começarem uma campanha de
propaganda a nível de base. com o
seguinte slogan: "Saúde não se troca
por dinheiro".
Socióloga, especialista em classe
operária, Annez Andraus. diretora
do Departamento Intersindical tle
Estatísticas e Estudos SócioEconômicos, apresentou na mesaredonda uma pesquisa com 2 mil
famílias na Grande São Paulo, mostrando a redução do tamanho médio
da família trabalhadora e a introduçáo precoce de membros dessa familia na atividade produtiva.
— Essa introdução precoce na
força do trabalho resulta, contudo,
numa retirada forçada antecipada.
na medida em que precocemente
essa força de trabalho é delapidada
de uma forma muito mais dramática,
muito mais violenta.
Annez Andraus denunciou que o
contato do trabalhador com coisas
degradantes (como o uso do sanitário numa linha de produção) causa
seriíssimos problemas de saúde.

Menos filhos,
mais alimentos

Menos comida:
menor estatura

Contradição na
política social
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acho que o planejamento familiar e sempre
EUbom. A família pobre
—
que planeja ou espaça seus filhos
se podemos oferecer isso sem gastos
— está sempre dando um primeiro
passo para se desfa/er do circulo
vicioso de suas péssimas condições
de nutrição e saúde, porque, sc espaça os filhos, pode sc alimentar melhor enquanto não nascem outros.
Ü ginecologista baiano Elsimai
Coutinho. professor da Faculdade de
Medicina da UFBa. te/, na mesaredonda, uma veemente defesa do
planejamento lamiliar. discordando
dos outros participantes dos debates.
— As despesas com o plane iamento familiar no Bi.isil hoie. poderiam ser leitas. ou actedito. simplesmente cum a anuía das Nações l. ntdas. unia doacao >em retomo qiu
eles li/etam a quase todos >>¦. :
¦ .que a soliiit._1.1n1 ateutts
desenvolvidos
usando u'.v lundo
sem retorno ji.na Comprai dispôs :
vos
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Hésio Cordeiro

Alberto C. da Silva

Elsimar Coutinho
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estudo antropométrico do ENDEF. feito junUMto com o IBGE. mostra
que ha realmente hoje uma considerável redução do tamanho físico médiu da população brasileira em certas
regiões. A população intantil (ate
seis anos de idade) do Nordeste está
num desvio — padrão abaixo do
peso e abaixo da estatura previsível
parti a idade.
O grave, de acordo com o nutriciontsta Alberto ( arvalho da Silva.
Professor do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de Sao
Paulo (USP). e que a teduçáo de
tamanho "implica numa redução de
consumo calculado de alimentos que
afetaria consideravelmente a puniução nacion.il. Se se quer fa/er um
plano de produção de alimentos para
a população hras;lc!ra em tei mos de
necessidades energéticas h.i que se
"
¦
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1'oppov \. de S.to
".'. out criat'1, is de
s sno.iis rr.ats bais att.isjvlas en- >cu

políticas sociais no
campo da assistência méAS dica seguem muito mais
uniu lógica do desenvolvimento de
um setor de cuidados de saúde, cuja
função termina por não privilegiar
propriamente os cuidados de saúde.
mas sim uma lógica do crescimento
empresarial do setor médicohospitalar.
Pesquisador do Instituto de Medicina da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro. Hésio de Albuquerque Cordeiro acha também que as
políticas sociais do Estado brasileiro.
que deveriam dirigir-se fundamentalmente para a redução dos níveis
terminam
de desigualdades sociais, "elas
quapor cumprir outra função:
se perdem seu caráter de política
social para se transformarem em politica econômica".
— A dificuldade maior é que
existe uma contradição entre as politicas sociais adotadas no Brasil e a
função social de lais políticas sociais,
i busca da
como compatibilizai
igualdade soual a pattir delas com
outra destmaçáo econômica que ds
mesmas políticas sintais tem tssunn¦ji< em nosso pais'
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Uma loucura
com método
í

.Mulheres
em viagem

/_

Método ou Loucura, de Robert Lewis. Tradução de Bárbara Heliodora. Edições UFCTempo Brasileiro; 158 páginas, Cr$ 900.

Macksen

Luiz

Partidos e Políticos, de Paulo Henrique
Amorim, Heráclio Salles, Villas-Bôas
Corrêa, Francisco Vargas, Carlos Castello Branco, Rogério Coelho Neto, José
Nêumanne Pinto, Wilson Figueiredo e
Acflio Lara Resende. Editora JB; 158
páginas, CrS 2 mil.

melhor do que um conhecedor
para repor a verdade. Robert Lewis,
ensaísta e diretor teatral norteNADA
americano, um dos criadores, em 1947, do
Actors Studio de Nova Iorque, é um dos responsáveis pela disseminação do Método Stanislavski
(Konstantin Stanislavski, diretor e teórico teatral
russo, 1863-1938) nos Estados Unidos. Do alto
de sua autoridade de divulgador e diligente
seguidor do método. Lewis fez uma série de
conferências informais em 1957, em Nova íorque. para um grupo de profissionais de teatro,
nas quais explica náo o que é o Método (""a única
coisa a fazer é ler A preparação do ator e A
composição do personagem"} mas os preconceitos e as criticas que envolvem essa técnica de
iii.'"' representação.
O fato de a reunião dessas oito conferências
informais em volume ter ocorrido há mais de 25
•.l-.lV'
anos não invalida a sua atualidade, já que o
Método Stanislavski é mais comentado do que
.oi"': realmente conhecido. Essas conferências estão
•¦ti. em Método ou Loucura, um livro hoje como
¦ ontem imprescindível a
qualquer profissional de
teatro. O tom é o de uma conversa, a linguagem
fluida como 11 de uma aula de boa didática; e as
teses que desmontam chavões contra o Método
são precisas e todas baseadas nas afirmações do
próprio Stanislavski.
Lewis
Um dos primeiros preconceitos que"contra
procura derrubar é a aversão dos atores
tudo aquilo que possa cheirar a livresco". Com
isto quer dizer que há uma resistência dos que
fazem teatro a buscar na teoria e no depuramento da técnica um aprimoramento de seu trabalho. E esclarece: "Da mesma forma que a
técnica deve ser o guia subconsciente de cada
tarefa que executamos, a tradição deve ser o guia
subconsciente de toda a nossa atitude criadora
geral. É claro que o defeito da tradição é o de
que as idéias iniciais de um inovador são peneiradas através da personalidade de seus discípulos e
correm o risco de ficarem diluídas ou mesmo
'_!«_
depuradas. A vantagem da tradição (no livro há
um erro de revisão e está grafado traição) c que
ela constitui a maneira pela qual as idéias são
transmitidas".
í_
Aparentemente óbvia e tradicional, essa
afirmação de Lewis só demonstra que o valor
da técnica é essencial à atividade criadora e
que a tradição deve servir como paradigma
para andar para frente, romper. E é lúcido ao
constatar que "nada no mundo garante que se
você fizer tudo certo, de acordo com qualquer
método, o resultado será aceitável como arte". Outro dos mitos que Lewis tenta discutir
é o de que em teatro "a emoção é tudo". Para
ele, e seguindo a concepção de Stanislavski,
"é
perfeitamente possível — quando se expressa a intenção justa em todas as cenas —
transmitir o sentido de uma peça durante um
espetáculo inteiro, usando muito pouca emoção". E acrescenta ao rol do equipamento
básico do ator, sempre segundo o Método,
algumas características como a imaginação,
que considera um dos itens básicos da interpretação. Ou então, a memória emocional,
recurso que o ator se vale para rebuscar na sua
própria experiência como indivíduo a emoção
necessária a uma cena, por exemplo. E talvçz
um dos pontos fundamentais: "O sentimento
de verdade", ou melhor, "é preciso acreditar
no que se diz no palco".
O que Robert Lewis pretende mostrar —
e a tradução de Barbara Heliodora ajuda
bastante nisso — é que o Método Stanislavski
é um exercício dc técnica teatral, que a partir
dela adota-se uma posição de ver o teatro —
há quem o oponha ãs teorias brechtianas,
como se fossem um jogo de contrários. Mas
na essência o Método, através da leitura do
livro de Robert Lewis. torna-se uma aula
agradável, com a qual se demonstra que o
teatro é uma forma de devoção profissional.
"Estou convencido" — conclui — "de
que
toda arte tem de ter forma, de que a teatralidade deve emanar de um conteúdo real e ser
nele baseada, e de que a verdade não é
desbotada nem limitadora quando recoberta
por um sentido de forma e nutrida pela
imaginação."
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Partidos e Políticos, a Editora
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JB propõe um tipo de livro que
e
da
COM
através
da
linguagem
procura,
imagem jornalísticas de alta qualidade,
v__l____"^?_2__5____c^-^'
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analisar matéria de atualidade indiscutível,
sem a urgência do jornalismo diário, e sem
a pretensão acadêmica dos livros destinados, fundamentalmente, a bibliotecas especializadas.
^____""" '__!____•____'"__N^':__F^ .__^t'
Os depoimentos de sete dos melhores
os
Partisobre
do
país
jornalistas políticos
dos surgidos das cinzas ainda quentes do vo, a natureza do corte rápido, preciso e
bipartidarismo e sobre facções partidárias incisivo feito no corpo político-partidário.
marginalizadas, mas nem por isso menos
José Nêumanne Pinto dá o título de
atuantes, são qualificados de despretensio- "Um Corpo Estranho" ao estudo ágil e
sos pelo introdutor da obra, Heráclio Sal- enxuto que faz do PT. "Histórias de Fanles. Mas têm a pretensão de — através de tasmas", de Wilson Figueiredo, trata da
"do lado
instantâneos nítidos, sem as concessões presença no palco político, mas
—
fixar
um
fáceis dos meios-tons
painel de fora da realidade formal brasileira", do
crítico do pluripartidarismo brasileiro, às PCB e de outras tendências esquerdistas
vésperas do seu teste decisivo de sobrevi- "perambulantes". Em "PP-Nascimento,
E são esses políticos, personagens obrivencia, marcado para o dia 15 de no- Vida e Morte", Acflio Lara Resende prevê
vembro.
a ressurreição do partido de perfil liberal, gatórios dos estudos reunidos em Partidos
A meta é plenamente atingida, não como o acontecimento esperado para a e Políticos, que merecem a atenção do foco
fosse a proficiência dos jornalistas associa- oxigenacão do atual quadro político parti- das cameras de 57 fotógrafos e da pena de
dos na tarefa, a sua intimidade com a dário.
Chico Caruso. São ao todo 230 fotografias
matéria e o seu acesso aos protagonistas da
Os instantâneos dos partidos políticos e sete charges publicadas pelo JORNAL
cena política brasileira.
que aí estão ficariam subexpostos se não DO BRASIL, cobrindo mais de duas déca"O PDS serve
tudo
desde
que focalizassem devidamente os políticos, a das da história política recente do país. A
para
sirva o Governo", de Villas-Bôas Corrêa; maioria em plena atividade, alguns mortos, iconografia, selecionada segundo o critério
"O PMDB
pode tudo, menos o que "Oo outros nos seus retiros, que direta ou da qualidade técnica e artística das fotos,
indiretamente influíram para que o atual aliada à significação e ao impacto jornalisGoverno quer", de Francisco Vargas;
PTB de hoje não é o PTB de ontem", de quadro político partidário se estabelecesse, ticos do seu conteúdo, constitui-se num
"O PDT é o
ainda que ao sabor dos ventos da transito- documentário precioso, além de demonsCarlos Castello Branco;
Brizola", de Rogério Coelho Neto ¦— os riedade. Na apresentação do livro, Paulo trar, em definitivo, o altíssimo nível do
— Henrique Amorim fala da impressão "de jornalismo fotográfico no Brasil. Ou que,
quatro primeiros instantâneos do livro
demonstram, já nos seus títulos, sempre que não há partidos, mas políticos em em jornalismo, como na política, a pressa
tem de ser amiga da perfeição.
diretos, críticos e no presente do indicati- partidos".
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Memória
do amor
Memória Corporal, de Roberto Pontes. Editora Antares,- 74 páginas, CrS
400.

Pedro Lyra
livro do
autor em 14 anos.
Memória ('orporal
QUARTO
se inscreve numa linha não
muito cara à tradição poética brasileira: a vertente erótica do lirismo. É certo que
em épocas distintas tivemos
um Gregõrio de Matos, um
Bilac, um Vinícius, mas a
tematização do amor em
nossa poesia tem sido — de
Tomás Antônio Gonzaga a
alguns modernistas, tipo
Guilherme de Almeida —
dominada pelo sentimento
de recordação ou projeção.

de saudade ou esperança, e
só raramente temos a presença do desejo realizado.
Memória Corporal é isso: o
resgate poético de um desejo plenamente satisfeito.
Com delicadas ilustrações de Ana e Paulo Brandão, o livro — 44 poemas
— pode ser lido como um
único poema, dada a sutil
linha narrativa que atravéssa e unifica os textos. O
título define essa realidade:
é a memória de um amor, a
dimensão espiritualizada de
um amor realizado. O poema vai dos primeiros contatos ("Prelúdios") aos atos
de encontro ("Segredo inconsulto", por exemplo),
chegando até a morte do
amor ("Epitâfio").
No prefácio, Lúcia Helena destaca a densidade poética do termo memória:
"uma tentativa de apreender, surpreender e suspender o tempo". De fato, o
termo remete ao próprio
conceito de poesia, intuído
originariamente pela mito-
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ERCEBE-SE sem dificuldade em
nossos arraiais literários o rancor
latente contra os brasilianistas
norte-americanos, às vezes estendido
com sarcasmo aos brasileiros também
chamados de brasilianistas, uns e outros
culpados de encontrar para as suas pesquisas todas as facilidades que tenebrosamente se negam aos seus colegas nacionais. Esse caso clássico de ressentimento
dos que fazem pouco ou nada contra os
que fazem alguma coisa não mereceria
um minuto de atenção se não viciasse
nossa atitude crítica nos seus próprios
fundamentos. É que. por um lado, tendemos, apesar de tudo, a admirar indiscriminadamente o que vem do estrangeiro,
ao mesmo tempo em que se atribui a
eventual superioridade desses trabalhos
não ao mérito dos autores, mas às bolsas
e auxílios que souberam obter. Tudo
fornecendo, bem entendido, uma comoda racionalização para as nossas próprias
omissões.
O certo é que. educados em métodos
mais rigorosos de investigação, sujeitos a
critérios mais estritos âe excelência e
submetidos a implacável processo competitivo. esses autores apresentam quase
sempre uma inegável superioridade formal sobre as nossas tendências para a
improvisação e o trabalho malfeito, conjugadas com o horror ao pensamento
sistemático. Não é menos certo, entretanto. que essa superioridade formal nem
sempre corresponde à qualidade intelectual ou ao indispensável nível de conhecirriento propriamente dito. Entre outras
deficiências inevitáveis e ate insuperáveis
dos brasilianistas estrangeiros estão a
heterogeneidade psicológica, já assinalada por um deles e, claro, as insuficiências

logia grega: as musas, provocadoras do poema, eram
filhas da memória. Ou seja,
a memória é o espaço mental que conserva as experiências marcantes da existência, que só a arte consegue subtrair à corrosão da
morte; as outras se esvaem
no fluir do tempo. A diferença entre ambas é dada
pelo grau de intensidade da
carga de poesia que carregam.
Dando voz à memória, o
poeta salva do esquecimento essas experiências marcantes, mais ou menos universais. Isso realça a natureza simbólica de tais situações: o caso de amor aqui
poetizado pode ser o de
muitos casais. O poema
abre com "Cinco prelúdios", que introduzem as
personagens e as paisagens
dos momentos que se seguiráo. O momento inicial é de
tranqüilidade, desejo, expectativa. O sonho que se
vai concretizando é o do
encontro e da vivência, de-

iKí§y___& _/

finidos numa série de simbolos tomados basicamente
à natureza, em seus elementos marinhos e vegetais, pelo que contém de
vida. O momento nuclear é
o da conjunção. O presente
é tão intenso no desejo e na
consciência da fruição que
abandona as duas outras dimensões do tempo, como se
o desejo se satisfazendo não
tivesse passado nem futuro.
O desfecho desromantiza a
concepção do amor, pois
esse trajeto termina mesmo
pelo fim. E é exatamente
aqui que se abre o espaço
para a justificação da poesia, pois ela vai conferir
vida poética ao que perdeu
a vida empírica.
O ritmo envolvendo dos
versos desse autor cearense
já várias vezes premiado, o
sensualismo da linguagem,
a aderência direta da expressão ao referente, tudo
isso faz de Memória Corporal um poema capaz de sensibilizar qualquer leitor.
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Wilson Martins

Literatura urbana (I)
de informação, de competência historiográfica e de familiaridade lingüística.
Tomemos, por exemplo, o recente
estudo de Elizaoeth Lovve sobre a nossa
literatura urbana, verdadeiro mostruário
de todas essas carências e, por uma vez,
de evidentes confusões, epistemológicas
(The City in Brazilian Literaiure. Rutherford:
rairleigh Dickinson University
Press, 1982). Tradutora de nossos fiecionistas modernos, professora dc literatura,
seu domínio da matéria e da língua c
quase perfeito, ainda mais aperfeiçoado
pela permanência entre nós e prolongados contactos com os meios literários.
Ainda assim, seus reflexos automáticos
de norte-americana levam-na a "deduzir"
conclusões que. dadas as circunstâncias
ou os lugares-comuns aceitos no seu país
e no seu meio. lhe parecem lógicas, mas
É o
que não correspondem à realidade.
"sentique acontece quando atribui ao
mento de inferioridade social" a "'fina
ironia" com que Machado de Assis retra"aristocracia"
do Rio de Janeiro (p.
tou a
26). São dela mesma estas ultimas aspas,
demonstrando acreditar, por um lado,
que é. de fato. a aristocracia carioca o
mundo da ficção machadiana e que. por
outro lado. tal aristocracia era. de qual
quer maneira, um embuste Mas. claro,
sendo mulato, como sabem todos os
estudantes norte-americanos de literatura

brasileira, Machado de Assis devia por
força sentir-se socialmente inferior (esse
homem que sempre viveu e conviveu nos
meios jornalísticos, políticos, administrativos e literários mais influentes do Rio
de Janeiro!), assim como, em outra ordem de idéias, sendo o país clássico da
censura e da opressão intelectual (como
os brasileiros nâo se cansam de repetir
aos pesquisadores norte-americanos), é
natural que aí se encontre a explicação
igualmente lógica para algumas curiosas
formas de comportamento: o uso de
setecenpseudônimos pelos acadêmicos
"convenção arcatistas era. decerto, uma
dica", mas servia também para escapar à
censura! (p. 81). Assim também os suplementos literários do Jornal cio Brasil e do
Estado de S. Paulo foram estabelecidos
"depois de alguns meses de interrupção
durante o Governo Geisel" (p. 38).
O que nos leva a considerar algumas
sutilezas idiomáticas que escaparam a
Elizabeth Lovve. Como todos nós e. em
particular, todos os amigos de Rubem
Fonseca c da literatura brasileira, ela é
contrária à apreensão dc livros, mas isso
'lacõninão é motivo para qualificar de
varias
fundamentada
de
decisão
a
ca"
o
Armando
em
Ministro
que
paginas
Falcão indeferiu certa petição de intelec-

Vivian

Wyler
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Luiz Orlando Carneiro

As Mulheres de Tijucopapo, de Marilene
Felinto. Editora Paz e Terra; 133 páginas,
CrS 750. Travessia, de Carmem Fischer.
Editora Record; 224 páginas, CrS 1 mil
350.

tuais (p. 117). Além disso, o despacho
"para informar", com
que os papéis desceram à secção competente, não significa. claro está. for your Information. Isso,
de resto, é menos grave do que o contrasenso cometido quanto ao título de Clarice Lispector. A Cidade Sitiada,
"justapõeque,
o
segundo Elizabeth Lowe,
urbano e o rural", porque sítio significa,
ao mesmo tempo, fazenda e lugar (p.
126). Dado o contexto do conto de Ru"O cobrador"
bem Fonseca, o título
dúvida,
ser
traduzido por
sem
pode.
"The avenger". mas isso sacrifica,
justamente, uma parte importante das suas
conotações semânticas e. bem entendido,
a sua ironia implícita. Mais sério ainda é
supor que Malagueta, Perus e Bacanaço
"bairros
são
proletários" de São Paulo
(p. 109).
Deixo de lado numerosas outras incorreções menores ou não menos numerosas desfocalizações fatuais e interpretativas para abordar o que me parece o
vício que. de fato, invalida todo o estudo,
sem prejuízo de suas eventuais virtudes
informativas: é a confusão epistemológica acima referida. Elizabeth Lovve toma a
cidade como fenômeno urbano e. por
isso. desperdiça todo o cap II (p 41-69)
e partes dos outros com digressões sobre
"a cidade como convenção literária"
através dos tempos c tios países. Ora. no

Felinto e Carmen Fischer sáo ambas estreantes e ambas
marcadas por experiências ricas em
MARILENE
matéria-prima para a obra literária. Marilene,
2? anos. nasceu no Recife e cresceu em São
Paulo. E é esse deslocamento para o Sul. o
confronto da realidade dos que nascem pobres
de horizontes com as falsas luzes e a rique/a
da grande cidade industrial, um dos esteios do
seu romance, no qual a técnica do fluxo de
consciência é muito bem explorada. Já a
gaúcha Carmen. 35 anos, exilada em consequência da militância política, é a primeira
mulher brasileira a tratar, romanescamente,
dos problemas que Fernando Gabeira e Alfrcdo Sirkis enfrentaram em O que è isto companheiro e Os carboiuírios. Donas de inteligència aguçada, conscientes das limitações impôstas pelo meio e auto-impostas pela própria
insegurança, há muito de comum nas autoras
além da habilidade em extrair da observação
atenta do mundo quadros de inegável lucidez
e espírito crítico. Mas há também uma diferença básica. As Mulheres de Tijucopapo
revela uma escritora senhora de sua linguagem, forte nas imagens, capaz de manter uma
narrativa tensa. Travessia, ao contrário, é
irregular. Talvez por lidar com material demasiadamente rico (percalços da clandestinidade, comportamento dos exilados, dificuldade
do relacionamento com os nórdicos), Carmen
às vezes se perde.
A impotência dc Lisa (narradora de Travessia) para resolver seus conflitos emocionais
é retratada com sensibilidade. A Suécia por
ela pintada não se diferencia muito da que
Gabeira mostrou em O Crepúsculo do Macho:
é uma sociedade evoluída, com paradoxais
traços de provincianismo. Em compensação,
0 relato cias experiências de cárcere parece
ingênuo.
irmãos, é
Rísia, menina pobre de muitos'Tijucopapo,
a personagem de As Mulheres de
título que celebra as guerreiras pernambucanas da guerra contra os holandeses. Mulheres
cuja força é a imagem ao contrário da fraqueza da mãe de Rísia, abandonada pelo marido
de muitas amantes. Da fraqueza de lisa, cruel
mas incapaz de vencer o seu alcoolismo.
Da fraqueza da própria Rísia, que se
refugia na gagueira por impossibilidade de
exprimir seu ódio.
Rísia leva nove meses para ir de São
Paulo a Tijucopapo. a pé, em busca da terra
prometida. Protestante, ela se ancora freqüentemente em imagens bíblicas e acaba por
recriar o Natal: engravida em um estábulo.
Como as citações bíblicas, são freqüentes
as palavras inglesas na narrativa (a autora é
professora de inglês); misteriosas, inatingíveis, essas palavras sáo um símbolo de tudo o
que Rísia gostaria de ter sido e não foi.
Dividida entre uma infância de medos e a
independência alcançada pela fuga aos 13
anos de idade, a Lisa de Travessia tem pouco
da Rísia de As Mulheres de Tijucopapo.
Oscilando a princípio entre o amor de Marcos. ex-companheiro de lutas, e o de Andeis,
sueco incapaz de quebrar barreiras para ama
la. Lisa derrapa para as ligações sem futuro,
com homens que a decepcionam por seu
machismo. Determinada. Lisa também faz
viagens a procura de si mesma, a última das
quais rumo ao Brasil da anistia.
Por vezes pobre na escolha das palavras,
usando e abusando da técnica àoflash-back, o
livro de Carmen.não chega a ser a obra que
faltava no ciclo da militância-exílio iniciado
por Gabeira. mas revela uma autora de boas
idéias. Umas desperdiçadas, outras apenas
esboçadas, a espera de maturidade para serem
mais bem desenvolvidas. Tudo indicando, em
resumo, que. autora estava mais preparada
para o gênero memorialístico do que para a
complexidade da ficção.

__.:,_'-\_íi.iS_;.

caso, o que interessa é a cidade como
fenômeno social e, nessas perspectivas,
cada uma delas é um problema à parte, a
mesma cidade sendo, por sua vez, sempre
idêntica e sempre diferente através dos
"cidade" de Manuel
tempos. Assim, a
Antônio de Almeida não é a de Lima
Barreto, nem a de Machado dc Assis,
nem a de Rubem Fonseca, e reciprocamente, malgrado as simplificações habituais: Elizabeth Lovve conceitua a produção academicista do século XV1I1 como
manifestação temática e estilística de
poesia urbana (p. 26), caracterização
que, de minha parte, acho tão difícil de
aceitar quanto a inclusão de Clarice Lispector entre os escritores urbanos, no
sentido que a expressão tem, e não pode
deixar de ter, quando se trata de Rubem
Fonseca, João Antônio. Flávio Moreira
da Costa ou Ary Quintella (este último
omitido no seu elenco). Não c por viver e
escrever na cidade que um escritor deve
"urbano", nem
ser qualificado de
por
nela viverem os seus personagens: Josué
Montello é escritor urbano nos Tambores
de São Luís, mas não o é em Aleluia.
Caso exemplar é o de Dalton Trevisan.
"urbano"
porque Curitiba é, afinal dc
contas, o grande personagem dos seus
livros, sem que neles compareça como
entidade coletiva ou unanimista e. menos
ainda, por suas metástases de patologia
urbana. Sáo, ao contrário, rurais os numerosos romancistas mineiros do tipo
João Lúcio ou Godofredo Rangel, cujo
local é. não obstante, a cidade. Finaímen"forte
te creio de todo imaginário o
preconceito contra a literatura urbana"
que Elizabeth Lovve pensa haver predominado por mais de um século na hteratura brasileira (p. 71,.

"Literatura como airna da
revolução é idéia nefasta''

Outro grande autor da língua inglesa
é pela primeira vez publicado no Brasil

SE
Queira ou não queira, o escritor é uni ser político, mas a
tentação de fazer da literatura arma da revolução é "uma idéia
nefasta". Esta foi a explícita resposta do escritor espanhol Jorge
Semprun — que na semana passada dominou com sua presença a
dinâmica da vida cultural no Rio — a uma pergunta que lhe foi
feita sobre a questão no decorrer de um dos dois debates que
aqui teve com intelectuais. Para Semprun, classificado como
"lúcido", "brilhante" e sobretudo "generoso"
pelos que o
ouviram, o papel do escritor é escrever, sendo fiel a si mesmo, e
não em obediência a uma ideologia ou a um plano do Estado.
Por isso, ele considera Garcia Márquez muito mais revolucionário
quando escreve uma obra inovadora como Cem Anos de Solidão
do que quando vem a público fazer a afirmação de que não
voltará a publicar enquanto Pinochet não cair no Chile, o que,
aliás, acabou por não cumprir.

Um mordaz e amargo pintor da
sociedade britânica no pós-guerra
Editora Francisco Alves
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A revelação da Sra Eliot, de Angus Wilson. Tradução de José E. R.
Moretzsohn. Editora Francisco Alves, 464 páginas, Cr$ 2 mil 300.

apareceu na
literatura
inglesa,
pouco depois do fim
aUANDO
da II Guerra Mundial,
Angus Wilson foi comparado a
Evelyn Waugh, o romancista católico que se transferira para os
EUA e se celebrizara pelas suas
sátiras ácidas à modernidade.
Mas já em 1952, graças ao sucesso alcançado por .eu segundo
livro, Hemlock andofter, as comparações foram esquecidas. Os
críticos tiveram de reconhecer
que Wilson era um autor original. E com A revelação da Sra.
Eliot, que veio algum tempo
mais tarde (e que é, desde esta
semana, o seu primeiro livro publicado no Brasil), Wilson tornou-se, em definitivo, um dos
grandes ficcionistas contemporâneos de seu país.
Filho de pai escocês e de mãe
inglesa nascida em Durban, África"do Sul, Angus Wilson (1913),
trabalhou na índia quando jovem. Um pouco da paisagem
exótica do subcontinente indiano
aparece na recriação de Badai, o
país onde o advogado Bill Eliot
encontra a morte, confundido
com o Ministro da Educação
Prck Namh. Muito da verve escocesa está presente na composição da figura do cônsul Marriot,
que vive oscilando ao sabor dos
intrincados jogos políticos da Inglaterra na Oriente. Aluno de
história medieval em Oxford,
Wilson — como sua personagem
de origem pobre, mas fina, a Sra
Eliot —, foi escriturário e assistente social antes de conseguir
um cargo estável no Museu Britânico, onde seria um dos responsáveis pelo departamento
editorial.
— Na verdade, sempre achei
que as pessoas escreviam demais
— declarou Wilson a um redator
de enciclopédia que pretendia
biografá-lo, justificando assim o
fato de ter estreado tarde. —
Mas durante a guerra sofri um
esgotamento nervoso e descobri
que só conseguiria recobrar o

nas com os seus problemas pessoais.
Em A revelação da Sra Eliot,
o mordaz Wilson compõe a trajetória de uma mulher bem casada,
sem grandes ambições, a não ser
comprar uma ou outra peça de
antiquário, recepcionar amigos e
acompanhar o marido em uma
viagem ao Oriente. Mas, ante a
crise desencadeada pelo assassinato do marido, ela se vê obrigada a recorrer aos préstimos de
pessoas que desprezava, todas
elas de uma forma ou outra ligadas ao seu passado. Uma dessas
figuras é Viola Pirie, uma viúva
que consome seus dias a desmanchar-se em cuidados com um filho desajustado.
Depois de viver algum tempo
sob o teto de Viola e de tentar
inutilmente acomodar-se ao estilo dos integrantes da turma de
seu filho (os jovens rebeldes dos
anos 50), Meg Eliot muda-se para a casa de Jill, amiga irritauiça
e sempre preocupada em contar
os tostões. Entregue à própria
sorte e à intuição que a faz desviar-se de convites iúbricos partidos da jovem assistente de uma
galeria ou de um rico proprietário de terras, Meg treina datilografia para ser secretária. Tenta
acomodar-se com o irmão David,
frustrado,
com
homossexual
quem revive alguns momentos da
infância, mas a quem não dá paz.
É a gota dágua. Meg resolve
então enfrentar o mundo sem
apoio de ninguém.
Em sucessivas ocasiões, Wilson deixou clara a sua crença de
que o único caminho para o romance do século XX é o que leva
de volta aos painéis sociais da
grande ficção do século passado.
Em A revelação ele permanece
fiel à proposta e usa com seguAngus Wilson: uma Inglaterra cheirando a colonialismo rança os seus instrumentos. Sátira, realismo social, tragédia, tudo se mistura habilmente nas
gosto pela vida se encontrasse pessoas degradadas e situações
desse romance, que usa a
uma razão nova para viver. En- extremas cm que o desencanto Eáginas
istória de Meg como pretexto
tão comecei a escrever contos em relação ao ser humano é para dissecar a sociedade inglesa
nos tins de semana.
evidente. Em The old men and de 20 anos atrás. Uma sociedade
Embora tenha publicado com
tomou ainda rescendendo a colonialisregularidade artigos e ensaios em the zoo, por exemplo, ele —
ainda
mo, ainda meio
como personagens idosos
e desconfiando da puritana,
mulher indejornais e revistas de repercussão
—
zeladores de um
internacional, Wilson criou mes- simbólicos
pendente, e no fundo suspirando
mo fama como autor foi graças a zoológico que. em plena guerra pelas figuras maternais da era
sua mestria na arte de retratar nuclear, estão preocupados ape- vitoriana.

Força
A Locomotiva: São Paulo na Federação
Brasileira, de Joseph Love. Tradução de
Vera Alice Cardoso. Editora Paz e Terra,471 páginas, CrS 2 mil 280.

Á um século, a cidade dc Sáo
Paulo, então com cerca de 40
mil habitantes, era a capital de
uma Província que não havia
chegado ainda às 900 mil almas. Mas
tanto a tranqüilidade da cidadezinha isoIada no planalto, quanto o vazio demográfico do território de mais 220 mil
quilômetros quadrados que a rodeava,
escondiam fenômenos de uma profundidade e velocidade que não tardariam a
espantar o restante dos brasileiros. Na—
quele momento, a economia paulista
anos
antes
começara
a
só
alguns
que
disparar — já contribuía com dois sétimos para o produto nacional e tinha se
tornado a mais dinâmica do país. Característica que não mais perderia.
É dessa corrida sobre os trilhos do
progresso industrial, sem par no Brasil e
digna de atenção mesmo quando o que se
considera é o desenvolvimento mundial
desde então, que trata Joseph Love no
livro A Locomotiva, agora em Português,
vários anos depois de aparecer nos EUA
em sua versão originai. A Locomotiva
não é obra isolada. Faz parte de um
ambicioso projeto, concebido no início
dos 70 por três cientistas sociais americanos: o próprio Love. John Wirth e Robert Levine. todos brasilianistas. Seu objetivo: analisar comparativamente, do
ponto-de-vista regional, as diferenças e
semelhanças na evolução econômica e

velocidade

política dc três Estados-chave da nossa
federação: Pernambuco, Minas Gerais c
São Paulo.
O ponto de partida da trilogia (cuja
publicação no Brasil se completa com o
lançamento de A Locomotiva) é sempre
1889, ano da proclamação da República,
regime que devolve às antigas províncias
a autonomia de que não haviam desfrutado durante o largo período imperial e
centralizado. A data do epílogo é 1937,
quando a fundação do Estado Novo completa, institucionalmente, o processo de
reabsorção da autonomia dos estados
pelo poder central. A Levine coube mostrar cm A Velha Usina como o processo
se deu cm Pernambuco, resultando politicamente na frustração de sua '"natural
liderança nordestina". Com O Fiel da
Balança. Wirth sopesou os avanços e
tropeços de Minas nesse arco de tempo.
A Love tocou reunir, organizar e analisar
o material destinado a esclarecer por que
São Paulo pôde, em prazo curto, assumir
a liderança do comboio.
Como seus colegas, Love nâo parece
empenhado em trazer ã superfície, de
volta do mergulho no oceano bibliográfico, uma tese central, uma explicação
nova em folha, completa e acabada, para
os resultados que a história registra. A
preocupação e extrair da massa documental o mais consistente para a determinação das grandes linhas do percurso,
a reconstituição dos lances decisivos de
um jogo mediante o qual interesses conflitantes se ajustaram, reajustaram ou
desajustaram, acelerando aqui. tornando
mais lenta ali e mais penosa acolá a
modernização em nome da qual se encurta a rédea da autonomia regional até

reduzir-se o sistema federativo a pouco
mais do que ficção.
Talvez mais do que os outros —
como aliás se observa no prefácio assinado pelo historiador Fernando A. Novais e
o sociólogo Fernando Henrique Cardoso
— Love se mostra desinibido no uso das
suas fontes, que incluem muitas vezes as
obras literárias, da mesma forma que
parece à vontade ao descrever, entre um
quadro estatístico e outro, os comporta"velhos"
mentos e as mentalidades dos
paulistas. Ainda que sem se render à sua
mitologia, ele não é insensível à energia
com que se lançaram ao seu projeto
econômico e à incomum naturalidade
com que transitaram do rural para o
urbano. Love não esquece, tampouco, dc
notar a particularidade dos seus laços
com o mundo do Atlântico Norte, onde
foram buscar cultura e dinheiro, e ao qual
acabaram de certa forma por integrar-se.
ainda que como dependentes.
Cardoso e Novais resumem em poua abertucas palavras o método inusual e"partindo,
ra cio tipo de análise de Love:
por assim dizer, da geografia, para, através da economia, da sociedade e da
cultura, chegar à vida política, a armação
do livro lembra o famoso esquema dos
ritmos, ora mais lentos, ora mais fugazes". E acrescentam: a obra "evita qualquer determinismo". O que é dito como
uma simples constatação, mas bem pode
ser um elogio em face do esquematismo
imperanic.TPor isso. bem como por trazei
a luz um tema tão atua! no Brasil quanto
i» da centralização, o livro de Love certa
mente gerará polemica-. As quais, numa
hora de debate democrático, não ha por
que não dar as boas vindas.

Lilian Newlands
KgSjg
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prensar o escritor contra a parede foi absolutamente inútil. Semprun possui uma arma poderosa:
é simples, não desperdiça palavras e ainda tem um dom raro e
precioso — sua linguagem é afetiva. Conseqüentemente, atinge
vários níveis de sensibilidade, independente do acúmulo de
cultura que se tenha.
À mesa, Antônio Callado,
Fernando Pedreira, Autran Dourado e, como mediador, o professor de literatura, Silviano Santiago. Na platéia, além de Fernando Gabeira, Afonso Romano
de Sant'Anna, Marina Colassanti, Helena Gasparian, Silvio Tendler, entre outros. Foi difícil separar literatura da política, ainda
que Semprun, a certa "aaltura, resliteratura
pondesse à pergunta
social pode ser arma para a revolução?" Com a voz firmei,
opinou:
— Se a literatura se coloca
como um plano de Estado resulta
em fracasso. De que valem os
poetas oficiais russos? Nada. Onde estão os grandes poetas soviéticos ou cubanos? Em Nova lorque, em Paris ou na cadeia. A
literatura como arma de revolução é uma idéia nefasta. A literátura só pode ser uma arma da
verdade, e a verdade não pode
ser determinada por decreto. O
papel do escritor é escrever. Ciar-

ENEROSO. Foi o escritor Fernando Gabeira quem assim definiu
a característica de Jorge Semprun que mais saltou aos
olhos de todos os que puderam
conhecê-lo — mesmo a distânca
ouvi-lo — mesmo em espanhol — e guardar suas frases
densas e simples, ainda que se
leve algum tempo para entendeIas em sua plenitude. Gabeira
participou do debate realizado
quarta-feira no auditório da
PUC, sentado em algum degrau
disponível do recinto. Discreto,
não se dispõe a declarar nada à
imprensa, talvez porque estivesse ali marcando presença para o
amigo Semprun e interessado sobretudo em ouvir o escritor, exatamente como a maioria dos participantes.
— Estou aqui porque gosto
de Semprun. É uma pessoa inteligente e genorosa — comentou à
saída do debate, que reuniu cerca de 500 pessoas.
Para a mesa que presidiu o
encontro foram convidados,
além do Ministro Villar Telles,
os escritores Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. Este
analisou a importância da presença de Semprun no momento
atual brasileiro:
Ele veio na
«wig_M._jiiiaiMuvygy-ii^T
de
condição
amigo de Yves
"A literatura não
Montand e sua
participa da
ficou
figura
luta de libertação. Ela serve
meio apagada.
para que se tome consciência
Mas Semprun é
dos processos estéticos, das
um pensador
que tem muito a
revoluções morais. Quando
ver com as preoescrevo, não faço concessões.
cupações da esquerda brasileira hoje. Ele reII I _________¦____¦___¦_¦-¦¦-¦ **&mf«tfl
presenta uma
esquerda inquieta e contribui pa- cia Marqucz é muito mais revolura que nos sintamos menos soli- cionário quando escreve Cem
tários. Com ele, descobrimos Anos de Solidão do que ao afirque a esquerda esfacclada não é mar que só voltará a escrever
só um problema brasileiro. É quando Pinochet cair. O pior é
mundial.
que Pinochet náo cai e ele não
escreve.
Escrever, tarefa
E, entre uma resposta e outra
solitária
formulada pelo público, prosse— Escrever é uma tarefa so- guiu:
— Scott Fitgerald, que náo c
litária. Não custa nada a ninexatamente um pensador — mas
guém.
No debate da PUC, sobre o é um bom escritor — disse algo
tema O Escritor e a Política, que me impressionou: "Com inSemprun provocou alguns risos teligência é possível saber que as
bem-humorado, comen- coisas não têm remédio, mas
quando,
tou: "Num debate sobre escrito- mesmo assim tem-se que estar
res e políticos só estamos falando decidido a mudá-las." Ou seja,
em política, hein"? Para isso independente dos fracassos dos
contribuíram bastante as pergun- modelos cubanos, angolanos, o
tas feitas pelos participantes, ai- certo é que esta sociedade cm
gumas objetivas, outras confu- que vivemos é invivível. Tem que
sas, mal-elaboradas, e.xpressan- ser modificada. Esta é a única
do. talvez, uma certa necessida- forma de eliminar o nihilismo. E
dc de se sobressair em público. o escritor, mesmo que não queiSe alguém teve intenção de im- ra, é um ser político.
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"LaqueJeans
de Chine."
Mais um toque
numa idéia
que já virou moda.
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Black Jeans com cantoneiras
dc "laque dc Chine", douradas
Peça catálogo dc produtos
Dijon por carta ou telefone,
sem nenhum custo.
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(021) 255 0179,
255 0871,255 0239;
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c 239 5997.
Lojas Dijon no Rio:
COPACABANA
Rua Barata Ribeiro; 496-A,
560-F e 752-E
Av, Copacabana, 680 SSK.
IPANEMA
Rua Garcia DÁvila, 110.
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PRÊMIO

A vitória de
Pierre Cardin
._______________________________________________%

Pierre Cardin é, desde a
¦ semana passada, o único
profissional da França a receber
três vezes o Dedal de Ouro. O
prêmio, uma iniciativa do jornal
Quotidien de Paris, foi criado por
Pierre Yves Guillen e é patrocinado pela indústria de cosméticos Helena Rubinstein. Premia,
semestralmente, os autores das
melhores coleções francesas da
temporada.
O Dedal de Ouro é votado
duas vezes por ano pelos principais críticos de moda da França,
Itália, Inglaterra, Estados Unidos e Bélgica. A primeira premiação ocorreu em julho de 76,
com a vitória de Madame Gres.
Em janeiro de 77 Cardin ganhou
seu primeiro dedal. Desde então, apenas três criadores de moda haviam ganho mais de um
dedal: Cardin, Jules-François
Crahay, da Lanvin, e Emmanuel
Ungaro haviam ganho, cada um,
duas vezes o dedal. Com a nova
premiação, Cardin torna-se o
único a ter ganho três vezes o
cobiçado prêmio. À festa, realizada no elegante Terraça Martini, em Paris, compareceram outros 23 criadores de moda, que
disputaram o prêmio com Cardin.
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Cardin recebeu pela terceira vez o prêmio Dedal de Ouro

Geraldo Viola
CAPA: ísis de Oliveira, com modelo Transport, foi fotografada por

A RENASCENÇA^
Uma tradição em moveis ile estilo

lí
MSSfâSai..

Venha conhecer nesta mansão, a maior
variedade em móveis personalizados e do
mais fino acabamento.
Rua do Catete, 194-196
(Esquina c/ Corrêa Dutra)

. X. U t *•'.«*• Qualitàts Mõbel • ^> ^ CL. C I
Meubles de Superieure Qualilé • Fine Furniture

Seu Ponto-de-Encontrocomal^
Todo o amor que dedicamos a este País, começa pela primeira letra de
nosso nome.
Boulevard de Vila Isabel, dó Rio e desseBrasü.
Boulevard de muito respeito e mais amor-pela Independência
de nossa Pátria.
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UM DIA NA
FLORESTA DA TIJUCA
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O ar puro e o . erde fazem o sucesso da floresta
Com uma área de aproximadamente 120 quilôme? tros quadrados, a Floresta da Tijuca é o maior
parque do Rio, distando cerca de 20 quilômetros do
Centro e administratado pelo Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal. Chega-se a uma das entradas principais pelo Alto da Boa Vista.
A floresta oferece inúmeras atrações. Mas ela quase acabou quando, no final do século passado, à medida que a cidade crescia, as árvores eram derrubadas
para a produção de lenha. Foi o esforço do Major
Manuel Gomes Archer que salvou a floresta. Chefiando
os trabalhos de reflorestamento do local, plantou cerca
de 100 mil árvores. A última remodelação ocorreu em
1947. quando foram refeitas estradas, valorizados os
melhores locais e restauradas antigas construções.
Hoje, uma visita à Floresta da Tijuca é um passeio
espetacular. Recomenda-se visitá-la durante o dia,
pois o emaranhado de caminhos e picadas e a falta de
orientação podem dificultar a visita. Em alguns locais
a vegetação pode abrir-se para a visão dos morros. Na
Vista do Almirante, por exemplo, vèem-se os quatro
pontos cardeais da cidade, a Pedra do Conde, o Pico da
Tijuca, o Bico do Papagaio e a Pedra da Gávea. Nas
imediações da Capela Mayrink. perto do Alto da Mesquita, existe um grande playground, com área para
piqueniques.
Seguindo pela Estrada dos Picos chega-se ao Lago
das Fadas, onde crescem grandes eucaliptos; um pouco
adiante fica o Restaurante da Floresta, erguido a
partir de um barracão que teria acomodado escravos.
No fim dessa estrada atinge-se o Bom Retiro, pracinha
a 600 metros de altitude, também muito usada para
piqueniques. De lá, saem mais duas picadas, uma delas
a da direita de três quilômetros, que conduz ao Pico da
Tijuca, que com 1021 metros é o ponto mais alto da
floresta.
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D78/7Z.
As designações em relação a sua
pessoa variam: destaque jornalístide 81, passando pelo simples e bemproduzido reporter-vedete da TV até a
de figura nacional. Considerações à parte. Roberto D'Ávila figura hoje entre os
nomes mais respeitados dos meios jornalísticos e de televisão. No programa Canal Livre, que o consagrou — todos os
domingos à noite — ele serve de mediador de uma banca formada por seis entrevistadores de diversos campos profissionais, sempre à procura insaciável de
uma verdade mais íntima no entrevistado. Uma tentativa de aproveitamento do
espaço de abertura política no Brasil. E
que, há dois anos, somando mais de 100
programas, dá certo.
Na orla da Avenida Atlântica, num
"proquinto andar, Roberto D'Ávila vive
visoriamente": como os compromissos
são muitos, ainda nâo teve tempo para
escolher um lugar mais tranqüilo. O tom
leve da voz, o sorriso largo, as pausas no
falar, junto a uma dose de grande humildade acerca de toda a engenhosidade de
sua profissão, teriam maior semelhança
com o cognome 'Modesto D'Ávila'\ Ele
acha graça e responde:
Nào é questão de modéstia. É uma
questão de saber que nada tem muita
importância, é realidade. Daqui a pouco,
eu posso passar por uma fase difícil,
como já passei muitas vezes, e ficar assim ate conseguir um bom programa. O
sucesso depende muito, também, do veículo em que se está. Disso tenho plena
consciência. Se meu programa terminar
amanhã, ninguém irá se lembrar do Roberto DAvila. Essa é a dinâmica da vida.
Hoje. por acaso, estou na TV, com um
programa que possui um certo prestígio.
Mas, na realidade, sou um jornalista. O
resto e conversa.
Ü sucesso de Canal Livre, levado ao ar
pela TV Bandeirantes, é atribuído, segundo "oD'Avila, a Fernando Barbosa Lijornalista mais criativo da televisão brasileira" e produtor de vários
outros programas do mesmo estilo como
Jornal de Vanguarda, Preto no Branco,
Abertura. Roberto D'Ávila tem no amigo
um grande admirador — "talvez o meu
modo de entrevistar as pessoas tenha
agradado ao Fernando. E, juntos, duas
cabeças pensando, as idéias crescem
mais rápido. Deve ser isso. É muito difícil falar de você mesmo".
A essa altura, torna-se claro seu charme mais profundo: o jeito interiorano,
muito mais para tímido do que para a
postura de um homem dos meios intelec-

o destaque
tanalLiveJoi
em 81
fowlejornalismo
SANDRA BITTENCOURT

tuais. Nascido em Sáo Paulo (há 32 anos)
Roberto foi criado no Rio Grande do Sul,
na cidade de Passo Fundo. O pai era
plantador de trigo e industrial.
— Interior é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Lá, você se
cria na rua e tem contato com a realidade do dia-a-dia. Na cidade você é criado
na área de um apartamento. Eu noto que
as pessoas no interior têm uma ampla
visão da vida. Isso é um fator que me
impressiona. Na realidade, o sul me deu
uma coisa importantíssima chamada —
consciência política. A região é muito
politizada, e, desde garoto, eu praticava
política estudantil desde a época do Brizola. E, apesar de ser de uma família de
boa situação financeira, sempre questionei tudo. Mas me criei na rua.

fe meu
programa
terminar
amanhã,
ninguém se
lembrara de
Roberto
D'Ávila"
Do interesse pelos assuntos políticos,
surgiu o de fazer Direito, na considerada, melhor faculdade do gênero no país
— São Francisco, em São Paulo — "entrei quando o 477 estava em vigor, e
desiludido, saí depois de dois anos". A
primeira viagem para o exterior aconteceu em 70, rumo a Nova Iorque, onde o
irmão era presidente de uma empresa de
exportação e importação. Tempo histórico: as passeatas de veteranos em protesto a guerra do Vietnam, o inconformismo
dos jovens, a morte de Jimmi Hendrixem
Londres, o drop-out, o Fillmore East, as
migrações dos jovens da Califórnia para
Nova Iorque, o combate aos tóxicos e as
"paz e amor".
primeiras ameaças ao
Tempo interior: o fascínio por novas experiências. Aos 20 anos, a vontade de
conhecer o mundo.

Em Nova Iorque eu tinha dois amigos que moravam perto do Harlem. Um
de seus vizinhos o Adrien, era um cara
esquisito, que só saía à noite, do tipo
bem complicado. Certa vez, ele jantou
conosco e depois, nos convidou para irmos até seu apartamento. Ele vivia soziera todo decorado
nho e o apartamento
"aviso-proibido".
Num dos
com placas de
máquina
uma
de
cantos da sala havia
escrever e muitos papéis datilografados.
Quando perguntei sobre o que se tratava,
um
ele me disse que estava escrevendo
livro sobre sua vida, com o título: "Como
ser pedra". Isso demonstrou bem o estado de espírito da juventude abalada pela
guerra daquela época. E me marcou profundamente.
Após oito meses, o retorno ao Brasil,
mais dois anos em Direito, e o curso de
Comunicações. Nessa ocasião, além de
estudar, ele trabalhou em Turismo, Propaganda, Mercado de Capitais, Área de
Captação de Recursos, sem uma profissão que o apaixonasse — "sempre gostei
de jornalismo, e costumava andar com
pessoas ligadas aos meios jornalísticos
daqui. Mas até sair do Brasil não tinha
iniciado um trabalho". O resultado foi
que. dois anos mais tarde, lá estava ele
saindo novamente do país. Dessa vez,
para Paris, lugar onde iria decidir-se e
firmar-se profissionalmente como jornalista — totalizando sete anos de trabalhos, primeiramente com/ree-íancer chegando, mais tarde, a correspondente da
Globo e Bandeirantes. "Em Paris foi uma
das melhores épocas de minha vida. Eu
estava com 23 anos, seco por conhecimento e tinha uma namorada de quem gostava muito". Em dois anos, completava o
Curso de História — "fundamental para
o jornalista" — e partia para o aprimoramento do estudo de Jornalismo no Centre
de Information des Jornalistes — escola
ligada ao Le Monde e ao Nouvel Observaleur.
No jornalismo, comecei como foca
do Reali Jr. — correspondente do Estado
de São Paulo, em Paris. Na ocasião, ele
tinha sido convidado para ser correspondente da Globo, mas náo quis, preferindo
o jornal. E quem veio fui eu, fazer um
estágio na emissora.
Daí somaram-se vários trabalhos para
o Globo Repórter, Fantástico e Jornal Nacional. Inclusive, foi quando conheceu a
jornalista Denise Reis — com quem viveu seis anos e possui um filho, André,
nascido em Paris — lugar onde retornou
como correspondente da Bandeirantes,
com importantes trabalhos como a visita

'1, -' '1, —

X .-¦ t ? £ t
11 lí ^ I *

K.

fl

¦

_K 11

______ \__*,w__
__<__d___B3SL
^i.^iC ¦li Ü r
"______¦_¦
v
¦_____P_i__u
_«^HHH_lSfiÍ "v
_«^_!^Kíá^';5^;âSà»^_~ £"¦£&&*
__r«i
Kfôllfêni
.-_______n_BH8P^Hl__fi_^Sfi_^_^_^B_9___l___^^____H_M_._HraR_____H
J&fíra£-'.^_^m^^cS^M:/
_^j3J3Sa
HWBBiffi?^ J*T_L_Wfc: .^ '>s" _:_ ¦"::-'

*w*\l*'^m**\

",^__r ^^^B B^_ÈS.___0míâ__MB

V

::M

Sã
^_S__P_K__r__F<^^_F_I^IiI^^.V____.
"
¦%n^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
¦ nlral^MBi \mmmU

_L_Fí^L*
JllP^%*?fMM

Bn^H
fl «§

'!jfew_|

m**,-

_^_Éfl

_K

^^**m*********W

__________________

Bfc_:;.

Br*

^^1
'^B
'- ]|

flt.
____¦_

^B

-A^B
°'x'vfl

I
I

^1

«B
'-~m*W^y^*tm^Wí
'SR^SBÉnHf
^^^

fl

_¦

I

Bfej^^fl

____&

yi #i*9_!_S___r

^b

Bt;''i- ^B
^L

ÜH

______(________-____¦

B

H^£3_______l. ''^|

BB

SB,

SP^Sií

JjaltM

^*

_Pfe •?^

__¦

-PPP*!**^

'

lfl

oH

>i,.

j^«^-^B

fl^t^--

____*^B m*Wm***W'-'~-^_____.

_T. _¦___¦
^BP

fl

^T'**-_':
"^-'í*----.,.
^K'*

___^B

VB__r_i_______________l

í__r«B

___¦

«1^

r^s__sí_i__ãí_ÈÉ____B

^fl|t,

HPi

:.-•*.M

MP

--¦¦¦""W^"**'ÇSKm4

fli-^**,?^__B

flH_Wt^fi<-' ^__N__M_________k_1
&_?

____F
->_**-:_>_* ^À«_á_HdÉ_______^H
^H ^B'':-:-¦''-''''
_______ii__iie^¥M?'' '*-^s

___¦*

• • ^«HPWSSémB

-^J1BÍÍ||_J§b!Sí?T.

fl

^____
' ^H

v ''íe

> m^K^imm^^Wm»W*****m

Ifel

-:.*f?5-v<s>BPBMW..-¦¦•1 i ^H
fl ___K_ffi_Fy'v*
_PSá- ¦'"''-'¦:'- -¦;'•____.______

Tfl

____ 4 • ___r^
_____________________¦'
"¦*.__»____________________K',v.'.'
______

-1

v"

íPIIPIIPB

'

&,^___^___________________RI

<w-

-. ^/^mm

-.-^IflHtflflíK

~*
'*
«ÉjÉíj "t ^^i-Bfe. <

B___s^_^^_^..^^«^*i*v,*,ci'''"

iVo dia-a-dia de Roberto não há lugar para a rotina
do Presidente Geisel à Alemanha e a
primeira entrevista de Luis Carlos Prestes e Brizola (ainda no período préanistia). Mas a primeira entrevista com
uma personalidade mais importante

ocorreu com o célebre pintor-surrealista
Salvador Dali. E o encontro foi muito
interessante:
— 0 primeiro contato com Dali foi
feito por um amigo meu, o pintor Albery,
que em abril ligou para ele pedindo uma
entrevista, e a resposta de Dali foi que
aparecesse no dia 15 de novembro, às
cinco da tarde. Diante disso, resolvi ligar, apresentando-me como jornalista, e
marcamos para o dia seguinte. Acontece
que Dali estava esperando um advogado
— que tinha sido contratado para tomar
conta de suas arrecadações na venda dos
quadros. Quando, no meio da entrevista,
bateram à porta, ele, pensando que pudesse ser o advogado, e com raiva de seu
atraso, abriu-a e disse: "Retire-se, o senhor está atrasado! Compre uma dúzia
de rosas vermelhas e venha-me pedir
desculpas!" Acontece que era o Albery, e
a situação ficou grotesca.
Outro fato pitoresco foi o encontro de

D'Ávila com o cineasta Truffaut, num
café em Paris. Quando pediu licença pra
conversar, "ele se virou e disse: poxa,
você vem me pedir emprego a essa hora!
Depois do susto, tive de explicar que se
tratava de uma matéria". E foi numa das
viagens de férias ao Brasil que conheceu
Fernando Barbosa Lima, partindo para o
Abertura. E vieram as entrevistas com
Garcia Márquez, Giscard d'Estaing,
Schmidt, Khomeiny, Kissinger, Suarez e
quase todos os exilados políticos. Finalmente, após oito anos no exterior, "estava na hora de regressar ao país". Junto
com Barbosa Lima planejou e executou o
Canal Livre: um programa simples, que
funciona num estúdio, com seis cadeiras
e duas câmaras. Intimista, usando como
técnica de efeito o dose, e sem cenário —
"que é a
pessoas". Seprópria cara das"um
Távola,
Artur
da
programa
gundo
que está fazendo a inteligência brasileira
participar da TV". À propósito, foi no
próprio Canal Livre que, pela primeira
vez, um general participou de um programa de TV, no período pós-abertura: Dilermano Gomes Monteiro, General de
quatro estrelas e ex-comandante do II

Exército de São Paulo. Dentre as entrevistas de maior repercussão, D'Ávila cita, entre outras, as de Guarnieri, Tristão
de Athayde, Darcy Ribeiro, Laurita Mourão e Dercy Gonçalves — "pelo lado
humano que passaram". A respeito do
entrevistador e sua melhor conduta, um
aparte:
Deve-se fazer perguntas curtas e
que possam ir de encontro ao interesse
do público, sem preocupações intelectuais ou de brilhantismo. Além disso, é
importante estar preparado para o assunto. Eu tomo conhecimento da pessoa
a ser entrevistada com uma semana de
antecedência, e costumo pesquisar sobre
sua vida. Agora, o que vou perguntar é
coisa que só posso saber na hora. Gosto
de gente, me sinto à vontade com elas, e
quero que o público participe. Muitas
pessoas já me disseram que se sentem
participantes no programa, mesmo sem
estarem presentes. O mais importante é
você tentar mostrar o entrevistado por
inteiro. Acho que, de uma forma coloquial, natural, pode-se conseguir com
que as pessoas se mostrem. Por isso é
que, muitas vezes, no programa, há algumas pessoas com uma certa intimidade
com o entrevistado. Assim, elas se sentem à vontade pra dizer certas coisas
que, diante de desconhecidos, se inibiriam de falar.
No seu dia-a-dia náo há a menor rotina. E o tempo de que dispõe é dedicado
ao preparo de entrevistas, produção do
programa, viagens para São Paulo e Brasília (onde também é gravado o Canal
Livre). No primeiro semestre, deu aulas
na PUC, na área de Comunicação. Para o
exterior, viaja de quatro a cinco vezes
por ano, a serviço, como foi o caso da
entrevista com Figueiredo em sua visita
ao Canadá, na época das eleições francesas ou no atentado ao Papa. Quando
sobra-lhe tempo, vai à praia — "o Rio é
uma cidade que me fascina durante o
dia. Eu vivi muitos anos no cinza europeu. O Rio é de muita luz" — e, sempre
que pode, leva consigo André: para o
cinema, restaurantes ou Tívoli Parque.
Nas reuniões com os amigos para batepapos informais estão sempre presentes
Barbosa Lima, Paulo Marinho, Walter
Salles Jr., Rubem Braga, Paulo Niemeyer Jr., Miguel Faria, Otto Lara Rezende, entre outros. No mais, muita vontade de viver no Brasil.
É bom você saber que faz um programa que tem colaborado para a abertura política do país. A função do jornalista no Brasil, atualmente, é a de se
posicionar de uma forma mais aberta,
sem preconceitos. Num momento em que
é importante acreditar na volta da democracia.
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ELOÍSA NASCIMENTO
As babas estão cada vez mais raras.
A vovó de hoje, tem seus comprosos. K nem sempre pode ou está disposta a abrir mao deles para cuidar dos
netos. Resta então, para a mulher que
trabalha fora. e tem filhos em idade préescolar, uma única opção: a creche. Mas
e cum muita resistência que a jovem mãe
chega a essa conclusão. Afinal, nao e
faci! acostumar com a idéia de tirar o
nenem de casa. onde e dono de todas as
atenções, para deixá-lo em um lugar em
quo será apenas mais um no meio de
muitos. Alem disso, (piem são as pessoas
que irão cuidar dele'.' Quem garante que.
Ia. ele terá todo o carinho e cuidados
necessários para crescer sadio? Infelizmente ninguém.
Nao ha nenhuma orientação ou fiscali/ação oficial, sobre os métodos de educação das creches. Qualquer pessoa.
aiias. pode abrir um estabelecimento

pré-escolar. Não precisa fazer nenhum
curso de especialização nem comprovar
determinado nível cultural. A máe tem
então que confiar, unicamente, na capacidade e honestidade da instituição que
escolheu. 0 que nem sempre significa
muito. Porque muitos dirigentes de creches, ainda que bem intencionadas, nadam em um mar de dúvidas e falta de
informação. Conscientes de todos esses
problemas, 28 creches do Rio de Janeiro
se reuniram e formam a Associação Brasileira de Creches — ASBRAC. Que pretende, entre outras coisas: discutir o
papel da creche na educação da criança,
chegar ao padrão mínimo de qualidade
que ela deve ter para alcançar seus objetivos, cobrar uma melhor orientação e
fiscalização dos órgãos oficiais.
O movimento começou na Tijuca. Em
uma rua tranqüila, cheia de árvores.
Dessas que quase só tem casas antigas.

Todas muito claras e espaçosas. O lugar
ideal para uma creche. Foi exatamente
essa visão que levou a professora Sandra
Frigueiredo Braz, 29 anos. casada, dois
filhos, a sair de Laranjeiras, onde mora.
e abrir a "Criançando*" ali. Se o local náo
podia ser mais estimulante, o mesmo não
se pode dizer do início das atividades.
Foi cheio de obstáculos. Para começar,
constatou que embora a lei obrigue a
creche a ter atendentes e recreadoras
especializadas, nâo existem esses cursos
de especialização. Cada empresa tem
que formar seu próprio pessoa). Qual a
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A criança,
numa creche,
\ precisa de
um
atendimento
individuali
zadoZ m
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melhor íor ma de fazer isso? Sandra começou então a pesquisar como as outras
creches se viravam. E verificou que todas lutavam com as mesmas dificuldades. Uniu-se a outra professora. Gloria
Moraes, uma corajosa mãe de cinco filhos que íoi a pioneira do setor da Tijuca. E, juntas, começaram a promover
reuniões com outras profissionais do
bairro, para discutir problemas comuns.
Aos poucos começaram a vir pessoas de
outros lugares. E sentiu-se a necessidade
que havia de um órgão de representação
da categoria. Assim, surgiu a Associação
— com Sandra na presidência e Gloria de
Vice.

••Alô? D. Sandra? Escute, eu botei donas, de creches, que, segundo elas,
anúncio para alugar minha casa. Apare- estáo ganhando cada vez menos. E sim
ceu um bocado de gente querendo mon- das taxações e impostos que são cada dia
tar uma creche lá. Aí. eu mesmo resolvi mais altos. Mas a solução não é superloabrir uma. Mas não manjo nada desse tar as creches cobrando mais barato,
negócio. A senhora podia me dar umas como adverte Sandra:
A creche é uma forma de educação
dicas?" Parece brincadeira, mas a Assocoletiva. Mas a criança tem que ter um
ciação recebe muitos telefonemas desse
atendimento individualizado. Se João
tipo. Por isso. está preocupada não só em
organizar cursos de formação para o pes- gosta de ouvir histórinhas. alguém tem
soai que trabalha em creche, mas para os que botá-lo no colo e contar uma. Depois,
elas precisam de espaço, conforto.
explica
como
dirigentes,
próprios
Além dessas questões, a Associação
Sandra:
pretende discutir outras, ligadas aos mé— É preciso esclarecer que a creche
todos de educação que as creches devem
não é apenas um local onde as crianças utilizar. Como a controvertida
estimulaficam esperando os pais. É um estabeleé
condenada
por muiQue
precoce.
çáo
"De repente, você
cimento de educação. Onde a criança tos
chega
psicólogos.
deve encontrar condições de se desen- em uma creche e vê criança de dois anos
volver, física e emocionalmente. de for- recortando com tesoura. Quando naquema equilibrada, sadia. Por isso. temos la idade ela ainda não tem controle moque lutar para que seja exigido um de- tor para isso. Essa forçação de barra
terminado nível cultural da pessoa que
pode até prejudicar o seu desenvolviquer abrir uma creche. Como é exigido mento mais tarde", explica Sandra.
para quem abre colégio ou jardim de
É preciso esclarecer, porem, que a
infância.
Associação náo pretende fiscalizar as
Mas, para educar de forma equilibra- creches. Esse papel cabe aos órgãos ofida. a creche não precisa estar bem estru- ciais. Seu objetivo é discutir todos os
turada somente do ponto-de-vista huma- problemas relacionados ao setor, da forno. A parte financeira também é impor- ma mais ampla possível, levando em con
tantíssima. "Afinal, pode alguém que sideraçáo a experiência e o ponto-depassa por apertos transmitir tranqüilida- vista de todos, como diz ainda Sandra;
A Associação pretende ser reprede?", pergunta Sandra. Esse é. no entanto. o maior problema do setor. As mensa- sentativa de toda a categoria e não apelidades estão cada vez mais altas. Qua- nas de um grupo. Somente dessa forma
renta mil cruzeiros, é quanto está podemos chegar a alguma conclusão e, ai
custando, em média, um período de oito sim. partir para a oficialização dela.
horas. "Muito caro", reconhecem Sandra Quem quiser fazer contato conosco, é so
e Glória. A culpa, no entanto, não são das ligar para: 288-4048 ou 208-1548. ¦

EM SETEMBRO
JUNTOS NA RÁDI
BANDEIRANTES
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O trabalho em bronze materializou a pesquisa de Clarice
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0 gmpo canta no Teatro Vanucci
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* O grupo musical Céu da Boca. que foi
o maior sucesso entre os chamados
grupos independentes, e que agora lanseu segundo disco pela Polygran,
ça
••Baratotal", inicia temporada
no próxino dia 15 de setembro no Teatro Vanucci. no Shopping Center da Gávea. O
sfioM." que eles vão mostrar tem o mesmo
nome do disco que estão lançando, Baratotal e já foi apresentado com grande
público em Teresina. Maceió e Aracaju
durante o Projeto Pixinguinha, que o
grupo fez com o violonista Sebastião
Tapajós. O show-disco Baratotal mostra
músicas de Gilberto Gil, Sérgio Abib,
Ze Renato. Luisinho Eça, Chico Adiné e
Lula Quei roga. O show, que começa às
21h30min. fica em cartaz até o dia 3 de
outubro.

_¦'-'

ÍF

SE_f

te v_r.IT

n
V^^_r
E,f:*|aM

I 'li

10

_______________
-•
_H
___¦

' ¦¦*3_____F^ .*W

~:í5*iP£^ - *• • >rf»*^ ¦
* t5^--<"
1

¦>'

¦ Ifll»

<t>'.s.

^_____________

^

•.'^>w ^^

** «fr.

v«fí>- ^k

":%*

"-§_„

'*¦•*-

^^_

¦

________H_I

-tl% ¦

"^^>•.-¦;•*

.

?________£>!

.J______.

^_^-N-_.

^-«___________fjB

Gordilho diz que seu trabalho
atual ainda não está encerrado

MAS
* As famosas camisas-pólo da Company,
com o C bordado à esquerda ganharam nova
importância nesta temporada. Mauro Taubman. o proprietário da etiqueta, abriu espaço especial para estas camisas, e vai mostrar cores inéditas, como o azul-índigo, o
verde-índigo, as listradas, em tamanhos infantis e adultos. Preço: CrS 4.200. Vale a
pena ver também as coleções de biquínis e
calções de surfistas.
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@ A Aktuell, galeria de arte que
fica no Shopping Cassino Atlãntico (Av. Atlântica, 4 240), expõe
até o dia 11 de setembro esculturas em poliéster do arquiteto
e escultor Gordilho. Em sua fase
atual, Gordilho, que expõe desde 1971, exalta a mulher, agora
acrescida da figura masculina,
que aparece com o sentido de
apoiar e elevar a figura feminina. Gordilho trabalha com poliéster desde 71 e desenvolveu
suas pesquisas com o volume
transparente, sempre procurando aprisionar a luz.
© A Galeria Toulouse, no Shopping Center da Gávea, está expondo em seu novo espaço
cultural as esculturas em bronze de Clarice Grynszpan. Trabalhando figuras humanas, Clarice sentiu-se fascinada pela observação da forma humana desde sua infância. Já adulta, estudou nos Estados Unidos e, de
volta, na Escola de Belas-Artes,
onde adquiriu técnica para realizar seu trabalho.

LENTES COLORIDAS E SUAVES
1

I

Depois de muitos estudos e pesquisas, cientistas alemães desçobriram a maneira perfeita de fazer lentes de contatos coloridas e
gelatinosas, em material aquoso, que se amolda aos olhos. Em
princípio, eram utilizadas apenas por quem tinha problemas estéticos graves, pessoas que tivessem um dos olhos brancos, por perda de
visão: atualmente, as novas lentes coloridas podem ser adotadas por
qualquer pessoa que. tendo ou não necessidade de grau, gostariam
de mudar a cor dos olhos. Para quem quiser experimentar, (as lentes
ganham cores diferentes, de acordo com cada cliente), este lançamento já está disponível em Sáo Paulo. O Dr José Mattos pode ajudar
à melhor adaptação, medindo a curvatura. o tamanho da íris e dos
olhos. (R. Augusta. 2.883. Tel: 282-4545).
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Alfredo Grieco ensinará programação visual na PUC
y:' 777-;7?7^yiK^77^;^

V\7.;^'.7 TÍHhI

CURSOS

Os profissionais e estudantes das áreas de comunicação, programação visual, desenho industrial, sociologia, filosofia e afins
têm uma grande chance de aumentar seus conhecimentos: AlfreVisual na
do Grieco, jornalista, fez mestrado em Programação
"Fotossíntese,
por
Universidade da Califórnia, e inicia um curso,
um léxico visual", na PUC, no dia 14 de setembro. Com o curso,
Grieco pretende dar uma visão de conjunto do que se pode aplicar
no universo do visual. Para se inscrever no curso os interessados
devem procurar o CCE/PUC ou telefonar para 274-4148. As aulas
serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 18 às 20 horas, e a
matrícula custa Cr$ 5 mil. O curso vai até 25 de novembro.
A Escola de Culinária "Ma Cuisine", que funciona na R.
Figueiredo Magalhães, 226, sala 301, abriu novamente inscrições
para os seguintes cursos: trivial, alta culinária francesa, patisserie,
congelamento e comida natural. As turmas diurnas e noturnas
recebem certificado. Outras informações são dadas pelo telefone
236-4911.

O paletó mais curto, com calça de listras garrafeiras
e colete de couro, um estilo novo para os homens,
criado por Cerruti

UM CLÁSSICO
DE VANGUARDA
# Na sua nova coleção de prêt-a-porter masculino
para o fim do ano, o estilista italiano Nino Cerruti,
que tem uma bela loja em Paris, criou uma linha
inovadora, com bases em alguns clássicos do guarda-roupa do homem internacional. Os ternos têm
coletes, mas sáo de couro; as calças sáo mais largas,
mas de algodão listrado. Os paletós encurtaram, e os
sapatos ficaram mais pesados. É uma coleção de
roupa jovem, em bons tecidos e materiais, que vale a
pena ser vista.

COM ESTES A OPOSIÇÃO VENCERA

PMDB

MIRO TEIXEIRA
GOVERNADOR
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FRENTE DA
DEMOCRACIA ARTU1^°LA

ALOÍSIO TEIXEIRA
DEPUTADO FEDERAL
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IDÉIAS

FICOU MAIS
BONITO ESCREVER
^
;

AIMÉE LOUCHARD

Escrever cartas é um hábito gosto? so. É sempre bom receber notícias
de quem esta longe ou enviar palavras
carinhosas aos amigos em ocasiões espedais. Mas além do conteúdo, o visual
da correspondência deve ser muito bem
cuidado e pessoal. Nas pequenas papelarias e lojas especializadas já se pode
encontrar uma boa gama de papéis e
envelopes em estilos e materiais diversos. Para quem prefere o clássico, há a
linha romântica com desenhos delicados ou monogramas. Para os jovens e
apressados, blocos de bilhetes em forma
de frutas, bichinhos ou flores. E para a
garotada
quem foi que disse que
criança não escreve cartas? — conjuntos
com personagens de histórias em quadrinhos. Veja agora algumas sugestões
de DOMINGO para fazer com que suas
mensagens sejam sempre recebidas com
k
alegria.
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A cncmçada um adorar os conjuntos do Snoopy (Cr$ 1.200) ou o de arco-íris
(CrS 1.680). Os papéis e envelopes avulsos com desenhos de bichinhos saem
por CrS 200
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('mines e bilhetes para pequenas mensaqeus. Custam de CrS 150 a 200. a unidade
V>

O coelhinho do Playboy. corações, bocas sorridentes e pássaros em cores
vivas enfeitam os papéis e envelopes feitos a mão da Party Shop
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UM MÊS
GRÁTIS
NESTE TV
EM CORES

nff^WWi^fc^^riT1^^i*i^if?lfflnMÊ_Kn__W—____'
____

W_______&__

&_£3SStitiSSB-__9-i-_-*^

'

mm
¦*¦ *

_ ____ ____ ____

Philco 17"

5.720,,
mensais, apenas

^>^T

Incluído no aluguel:
Assistência técnica rápida e permanente,
durante os sete dias da semana, inteiramente grátis;
Todos os materiais, tubos e componentes,
são repostos sem qualquer custo;
Substituição imediata do aparelho que não
puder ser consertado na hora;
Possibilidade de troca periódica do aparelho por um modelo maior e mais moderno;
Outras marcas famosas de 14 a 26 polegadas (Philips, Philco, Semp-Toshiba), inclusive com controle remoto;
Descontos especiais para hotéis, motéis, clínicas, etc.
LIGUE HOJE MESMO PARA

286-3522
ou Niterói 710-0630
E PEÇA UMA VISITA SEM COMPROMISSO.

Da Marie Papier conjunto de papel e envelopes azul-celeste (Cr$ 1.500 a caixa),
(Cr$ 600). Todos os papéis
porta-papel (CrS 450) e bloco-coração para bilhetes
de Vivre.
podem ser gravados na hora. A ambientação é da Art

ONDE ENCONTRAR:Mane Papier (Visconde de Pirajá, 580 slj. 217 ou Shopping
Rio Sul, loja 301, ala 50 O e Party Shop (Rua Visconde de Pirajá, 207 lj. 108)

OCOLORTEL
ONDE VOCÊ RECEBE MAIS QUE UM TV EM CORES

Rio de Janeiro: Rua Mena Barreto, 165
Tel.: 286-3522
Niterói: Rua Cel. Moreira César, 254Loja 103-Icaraí
Tel.: 710-0630
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CRIANÇAS

A MAQUINA DE
CALCULAR E
A ESCOL
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AGORA, QUALQUER CONTA
FEITA EM QUESTÃO DE SEGUNDOS
&_.

HELOÍSA MARRA

?

'Mãe.
quanto dá 445 vezes
43.987'.'" A pergunta de
Ana Karina. aluna da Ia série
depois do CA (equivalente ao
antigo Io primário), pegou Ana
Maria de surpresa, no domin"E 846
go. em pleno parque.
vezes 900.348'.'", insistia a menina, ja preocupada com a ausència de resposta. "As dúvidas de minha filha", conta,
nao traduziam curiosidade, e
sim angústia diante de uma
exigência totalmente desvinculada da realidade." No confronto com esses acessos de
calculo matemático, muitos
pais e professores questionam
<r método de ensino. É válido
propor ao aluno a solução
exaustiva de contas, que podem ser resolvidas, numa fraçao de segundos, pela máquina de calcular'.'
Formada em Pedagogia,-Ana
Mana econtrou uma saida:
mudou a filha de escola e as
"Escolhi
perguntas cessaram.
um colégio menos empenhado
em desenvolver técnicas e
mais interessado em levar a
criança a formar o conceito de
numero. Uma etapa fundamental para o desenvolvimento do raciocínio, durante a
qual. entretanto, a utilização
da maquina, na minha opimao. deve ser evitada pois limita o processo da desçoberta."
No dia-a-dia, contudo, está
cada vez mais dificil, segundo
Sandra Stamato, diretora da
Escola Ativa, e Elizabeth Mattos, coordenadora da 5a a 8a
M-ne manter a sala de aula

14

afastada das conquistas tecnológicas. A máquina entra na
escola no pulso do aluno, sob a
forma de relógio. "Náo proibimos. Evitamos, no entanto, utilizá-la como instrumento de
aprendizagem. Nossa máquina
de calcular é o material concreto, criado por Montessori.
Formado por cubinhos em unidades, grupos de 10, de 100 e
de mil, ele ajuda a compreender o significado do número.
Consideramos a máquina fabulosa, mas quando a criança
já domina as quatro operações. Geralmente isso acontece no final da 4a série, quando
ela está com 11 anos."
O PERIGO DA
DEPENDÊNCIA
"Se o aluno vai se acomodar
ou não com a máquina", prósseguem,"isso dependerá da
sua formação. Inseguro e
ameaçado, ele recorrerá ao
aparelho. Isso nào significa
que. ao vê-lo usando a máquina, o pai deva dar um ataque.
Converse antes para saber
porque ele procurou esse recurso. Um garoto de 11 anos
tem um objetivo e o de 18 outro. Além disso, é importante a
criança memorizar. Ela náo
deve depender sempre nem do
material concreto nem da máquina de calcular. Ambos funcionam como um auxílio".
A Escola Parque, que existe
há 11 anos, na Gávea, procura,
segundo Maria Lúcia Martins,
assessora pedagógica, e Luiza
Martins, supervisora de Matemática. garantir ao aluno a au-
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toria de seus conceitos. "A
curiosidade infantil tem que
ser levada em conta, principalmente dentro do momento
histórico, caracterizado pelo
avanço tecnológico. Quanto
mais alta for a sua classe, mais
máquinas ela terá. Considerando que o cálculo é lentamente construído dentro de
conceitos, como espaço, tempo, número, numeração e medida, náo podemos deixar de
vê-lo de duas maneiras: do
ponto-de-vista de aprendizagem e no plano da necessidade
prática da comunicação com
um mundo, que cada vez mais
exige respostas imediatas.
Nesse último, a máquina torna-se importante como instrumento vital de contato com a
realidade".
Mesmo assim, nào aceitam a
sua interferência no tempo de
construção de conceitos, que,
segundo as professoras, desenvolve-se lentamente e deve ser
respeitado. "Assim", explicam, "oferecemos ao aluno recursos diversificados, levando
sempre em conta a sua liberdade de escolher o próprio caminho. O material concreto de
Montessori é um dos principais. a máquina outro. Evitamos. entretanto, utilizá-la,
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pois ela tende a simplificar o
complexo, assim como não
adotamos o livro, onde tudo
também está escrito, determinado e sintetizado. Construímos, no dia-a-dia, uma experiência física, programada a
cada semana, passo a passo.
A CRIANÇA PROGRAMA
A SUA MÁQUINA
Assistematicamente, alguns
alunos, segundo Maria Lúcia e
Luíza, levaram máquinas para
a sala de aula. Quando isso
acontece, não há qualquer
proibição. O objeto é examinado e discutido pela turma.
"Houve até mesmo o caso de
uma menina, filha de uma das
professoras, que aos seis anos
manifestou interesse pela máquina da irmã mais velha. Ela
somava todos os números que
davam 25 e usava o aparelho
de maneira criativa."
Preocupada em desenvolver
um processo de aprendizagem,
fundamentado na teoria do desenvolvimento da inteligência
de Piaget, a coordenação da
escola Parque situa a criança
no seu tempo, espaço e momento. "Usamos então o conceito de máquina para intro-
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entrada e uma saída, idealizada pela criança, pode fazer
com que o vermelho e o azul
virem roxo, e o sete menos
cinco se transformem em dois.
diferentes,
Acontecimentos
integrados por uma técnica de
lógica, operada pela turma. A
caixa não deixa de ser a face
de uma máquina. Com duas
diferenças: a verdadeira desmancha os números no seu
painel e não foi programada
pela criança".
LIBERDADE DE
RACIOCÍNIO

duzir a noção de transformação e operação. Nesse sentido,
aproveitamos as contribuições
das pesquisas feitas por Claude Gaulin, da Universidade de
Lavai, e Diènes, da Universidade de Sherbroock. ambas no
Canadá, pelo professor Luís
Alberto dos Santos Brasil, da
Universidade de Psicologia de
Fortaleza, e pelo Grupo de Estudos do Ensino de Matemática de Porto Alegre".
0 aluno pesquisa as máquinas conhecidas dentro de sua
aquela
casa e depois inventa
"Surgem
enque deseja criar.
mirabolantes",
tão projetos
explicam. "Em seguida, utilizando esse conceito, o professor leva a turma a construir
máquinas de juntar sons, de
mudar uma palavra em outra,
de misturar cores. Uma simpies caixa de sapato, com uma

Para o professor José Luis
Monteiro Fontes, coordenador
de Matemática do Io e 2o graus
do Colégio Santo Inácio, a máquina de calcular é, sem dúvido
da alguma, mais atraente"Amtabuada.
antiga
a
que
bas", afirma, "náo desenvolvem nem bloqueiam o raciocínio, apenas adestram o mecanismo de cálculo. A máquina
não impede o aluno de aprender Matemática, como imaginam alguns pais e professores.
Seu uso, muitas vezes, libera o
pensamento para outro raciocínio."
O colégio náo proíbe o uso
do aparelho e. segundo o professor, em certos momentos,
no segundo grau, como por
exemplo, para determinar
uma progressão geométrica,
ela evita que o aluno perca
a economia
tempo e permite
de energia. "Falta apenas ainda, em nossos programas de
ensino, um espaço dedicado à
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Cada envelope de Henna é para uma cor de cabelo

HENNA, A SOLUÇÃO
NATURAL
PARA O CABELO
I—I Usado por mulheres em todo o mundo por sua ação
I tônica no tratamento do couro cabeludo, a Henna
Indiana é uma planta originária do Oriente, especialde
mente do Egito, Marrocos e índia. Seu jeito novonocitratar os cabelos, está fazendo com que produtos
vos, como pastas e aditivos químicos, sejam esquecidos
pelos consumidores.
A Henna Indiana Aprumar elimina cabelos gnsalhos, recupera fios castigados e quebradiços e oferece
Us
um tratamento completo para cada tipo de cabelo. com
volumosos, mas secos e quebradiços, melhoram
henna em pó, óleo de xampu henna e condicionador.
Cabelos normais preferem henna pó, óleo de henna,
nao pode
xampu de henna e rinse. É um produto que so
ser usada logo após o cabelo ter recebido algum produtoa
aplicar
químico. É preciso esperar quinze dias para
Henna Indiana Aprumar.
Henna Indiana
ONDE ENCONTRAR — Você encontra
farmaAprumar nas importadoras, drogarias, perfumanas Pedidos
cias homeopáticas e lojas de produtos naturais.
por atacado pelo telefone 255-8696.

ALGUNS COLÉG/OS PROÍBEM
O USO DA MÁQUINA EM AULA

Odismac
A^>tO;l*0—»r

compreensão do seu funcionamento.'"
André Luiz. filho do professor, usa a maquina desde a
segunda serie para conferir as
"Ele
quis
quatro operações.
ter uma. estava curioso e eu
dei. Isso nâo impediu que continuasse sendo um bom aluno.
Ela ajudou-o inclusive a descobrir as dizimas, que ocorrem em determinadas divisoes." De acordo com José
Luiz. a criança pode estabelecer uma dependência tanto
com relação à tabuada como
com relação à máquina. E isso
acontece se. ao invés de compreender, ele simplesmente
decorou as noções.
NA ERA DO
MICROCOMPUTADOR
Não há mais jeito de ignorar
a realidade tecnológica, segundo Lauro Henrique de Oliveira Lima. diretor-administrativo da Chave do Tamanho,

fundada há 11 anos por Lauro
e Maria Elisabeth Santos de
Oliveira Lima. Engenheiro
eletrônico e estudioso da engenharia de sistemas, ele é o
líder de uma uma equipe responsável por uma experiência
inovadora em termos de educação no Brasil: a introdução
do microcomputador na sala
de aula do Io grau.
Agrupadas em torno do Micro HP 85. crianças com sete
anos de idade chegam a perder o recreio, segundo Lauro,
para construir, com as teclas
do aparelho, os mais variados
desenhos. "Ficam alucinados
e esquecem a hora da brincadeira".
A máquina de calcular, de
acordo com Lauro, não complica a vida da criança e sim a do
"Ele é obrigado a
professor.
eliminar os cálculos algébricos dos exercícios diários e
tem que elaborar mais os problemas. Em primeiro lugar
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Calculadora DISMAC ABACUS
(colorida) — tem oito dígitos, faz
as quatro operações jundamentais e calcula porcentagem

___k

~

___________¦&'&»''''''''''

~^*%fàRmW*QmmmWvímmmmmm^r^*l$r' :>9_______t_

r

precisa ensinar ao aluno que a
máquina não é mágica e sim
lógica. E isso torna-se imprescindível. pois ela já está nos
relógios, fácil de carregar e de
ser manuseada. Entrará cada
vez mais no nosso mundo. Sendo assim, temos que iniciar
essa aprendizagem justamente na época em que a criança
tem mais gana e curiosidade.
Os livros de matemática apresentam contas enormes e o
professor se acomoda a essas
questões tradicionais. Na verdade. no momento em que o
aluno passa a dominar as quatro operações, não adianta
cansá-lo com inúmeras expressões algébricas. É melhor
incentivá-lo, através da proposição de problemas concretos,
mais úteis para o seu desenvolvimento. apresentando situações vividas na rotina, como aumento salarial, juros etc.
Tudo isso, entretanto, exige
uma reciclagem do professor."
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Calculadora DISMAC LC8 —
tem oito dígitos, faz as quatro
operações fundamentais, possui
memória permanente, extrai a
raiz quadrada, calcula porcentagem e inversão de sinais. Custa
Cr$ 3 mil 650
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Calculadora TEXAS TI 1020 tem oito dígitos, faz as quatro
operações fundamentais, possui
memória permanente, extrai a
raiz quadrada, calcula porcentagem, opera com sinais invertidos
e calcula potência e o número pi
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Calculadora SHARP EL-211 tem oito dígitos, faz as quatro
operações fundamentais, extrai
a raiz quadrada, calcula porcentagem e opera com inversão de
sinais. Seu preço: Cr$ 3 mil 800
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A engenharia de sistemas,
segundo Lauro Henrique, evoluiu de tal forma que o futuro
chega muito rápido, obrigando
a escola a uma reavaliação de
seus métodos e sua filosofia.
"Ainda existem
professores de
nível médio, que olham o
computador como mágica numa época em que, nos Estados
Unidos, de acordo com as estatísticas de 1981, foram lançados 200 mil microcomputadores. No Brasil, eles já chegaram e, em alguns bancos, já se
encontram à disposição do público. Não se pode tapar o sol
com a peneira. É preciso deixar de educar nossas crianças
com conceitos antigos, adquiridos de acordo com a nossa
experiência passada. A escola
deve formar os alunos para o
futuro, um amanhã cada vez
mais difícil de ser previsto,
diante do rápido progresso humano na área tecnológica. ¦
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Viajar e ótimo. v.
B quando se leva bastante t inheiro. abrindo portas
do restaurantes sofisticados. hotéis do cinco estrelas e boutiques de primeira
linha, melhor ainda. Porom. durante as compras,
sempre surge a duvida:
Qual o numero correspondente ao que usamos no
Brasil" DOMINGO pesquisou a numeração de alguns
artigos nos Estados Unidos,
França. Itália, Inglaterra e
Argentina, cinco dos países
mais procurados por brasileiros em ferias. So não
conferimos o tamanho das
calças, porque para elas so
existe uma solução: saberá
cintura. Boa viagem e boas
compras.
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nossa nova
e exclusiva
linha de móveis.
Salas,
dormitórios
e estofados.
Estilos italiano
e chinês.

6 VEZES
SEM JUROS.
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in» móveis práticos
VOCÊ MERECE.
AV. ATAULFO DE PAIVA, 80. TEL.: 259-0545 •

RUA BARATA RIBEIRO, 194 — I e J. TEL.: 542-2698.
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Beleza.
Éomínimo
que se pode dizer da
edição especial sobre
beleza da sua Revista do
Domingo.
No dia 26 de setembro
ela estará em todas as
bancas. Cheia de charme
e mais bonita que nunca.
Página por página, esta
edição vai mostrar tudo
que as pessoas precisam
saber para ficarem cada
______&:
vez mais bonitas,

mais saudáveis,
mais vivas e alegres.
As últimas novidades
em maquilagem. Os
melhores tratamentos de
pele. Os cuidados com o
corpo. As tendências e
os lançamentos da moda
Tudo isso e muito
mais na edição mais
vaidosa que

você ja viu.
Revistado
'Domingo,
edição
especial de beleza.
Dia 26 de setembro
nas bancas. E no coração
das pessoas mais
inteligentes e bonitas
deste país.
Rn»u<b JORNAL DO BRASIL

Edição Especial deBeleza
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DECORAÇÃO

Com pequenas adaptações, Lúcia conseguiu fazer de seu novo apartamento um local aconchegante
jfP^tei.

,!.-i'-'

ELES

FAZEM QUESTÃO DE UM LAR ORGANIZADO E LIMPO
SÔNIA VASCONCELOS E REGINA MOTA

Só e de mala na mào. Essa
? é a imagem do homem
íscasado. Em nossa sociedade, onde ainda impera um código moral paternalista, é comuni, com a separação, a mulher ficar com a casa e com os
filhos, enquanto o homem sai,
levando na mala as suas roupas e objetos de uso pessoal,
alguns livros, discos e um ou
outro objeto de estimação. O
lar e seu recheio, na maioria
das vezes, ficam para a mulher
e para as crianças.
A casa dos pais, o apartamento de um amigo ou mesmo
um hotel são soluções provisórias para atender a uma primeira necessidade de ter onde
ficar até pór os pensamentos
em ordem. A medida que as
idéias váo-se ordenando e as
emoções se acalmando, surge
a vontade de reorganizar a vida e de ter um lugar para
morar.
Nesse momento, os homens
descobrem que não levam o

menor jeito para arrumar uma
casa e percebem que a tarefa é
enorme porque é preciso adquirir todos os móveis e utensílios domésticos. Abridor de
lata, material de limpeza, roupa de cama e mesa, móveis,
televisor, aparelho de som, a
lista é infindável. A solução é
tirar férias no trabalho, o que
nem sempre é possível. Alguns. mais apressados e pouco
preocupados em ter um espaço agradavelmente arrumado,
compram o que precisam na
primeira loja da esquina. Outros, acostumados a viverem
bem e conscientes da importancia da organização do espaço físico para a estruturação
mental harmoniosa, recorrem
aos serviços de decoradores.
PROCURANDO
APARTAMENTO
Foi o que aconteceu com o
engenheiro José Carlos Dabus,
40 anos, separado há 10 meses
após 14 anos de casamento e

pai de três filhos, Frederico,
Leonardo e Marcelo. Quando
se sentiu pronto para começar
uma vida nova, após a separação e um breve período na
casa dos pais, José Carlos se
deu conta de que o primeiro
passo era achar um apartamento que lhe agradasse. Isso
implicava em ler os anúncios
classificados nos jornais, telefonar marcando hora para visitar os que parecessem adequados, ir lá, olhar tudo, analisar vantagens e desvantagens,
localizações e preços, o que
demandava tempo e disposição. Ele preferiu recorrer às
decoradoras que haviam decorado o seu apartamento de casado, Isadora Oiticica e Ângela Vieira, donas da Toque e
Retoque.
— Entreguei tudo a elas —
afirma — porque não tinha
menor condição de cuidar
disso.
A Toque e Retoque é uma

loja de decoração instalada na
Rua Lopes Quintas, 476, Jardim Botânico, que funciona
em esquema de consultoria.
Tanto pode ser procurada para elaborar projetos decorativos de grande porte como para
prestar uma simples consulta
sobre um novo estofamento
para o sofá ou sobre uma rearrumação de ambiente, usando
as peças já existentes, que ganharão um "toque" novo.
Por causa dessa versatilidade — Isadora e Ângela se intitulam "decoradoras que arrumam" — a loja tem conseguido
uma boa clientela junto ao público masculino, decorando
suas novas casas — quando se
trata de homens separados —
escritórios, consultórios e estúdios.
EM TORNO DE UM BAR
Para José Carlos Dabus elas
cuidaram de tudo, como ele
explica, incluindo a busca do
apartamento. "E acharam um
ótimo, num prédio antigo em

O

rua sem saída, exatamente de
acordo com o perfil que eu
havia traçado". Ele conta que
"um apartamento
queria
para
morar" e elas providenciaram.
Fizeram o projeto, decoraram,
montaram, compraram os móveis e demais objetos, arrumaram. "Eu só fazia assinar os
cheques e dava um palpite ou
outro de vez em quando".
O engenheiro deu carta
às duas decoradoras
branca "confiava
no bom gosporque
to", que já conhecia. Até mesmo as pequenas obras de
adaptação ficaram sob a responsabilidade delas.
Cuidaram da colocação dos
novos pontos de luz, da instalação do aparelho de ar refrigerado, da pintura geral e do
reparo no banheiro.
pequeno
"O apartamento só tinha teto,
paredes e piso" — diz ele.
Com uma sala, dois quartos e
dependências, a nova casa foi
decorada a partir de um bar,
transformado em seu ambiente principal. No quarto maior

homem
deseja uma
casa tão
organizada
quanto a
de antes .
foi instalada uma cama de casal e, no outro, três camas de
solteiro, para os filhos passarem os fins de semana. Foi
então que teve a grande surpresa e uma das maiores alegrias de sua vida: o filho mais
velho, Frederico, 14 anos, decidiu vir morar com ele e
ocupar o quarto, que passaria
a dividir com os irmãos, aos
sábados e domingos.
— Achei sensacional essa
Frederico — conta
decisão do"Ele
vai ter a oportuanimado.
nidade de amadurecer junto
comigo e eu posso desfrutar da

companhia maravilhosa do
meu filho".
COMEÇA A FICAR BOM
José Carlos considera que,
quando todos viviam juntos,
durante o casamento, o relacionamento familiar era mais
dividido, com menos oportunidades de diálogo, que se concentrava mais entre o marido
e a mulher, ficando os filhos
mais ligados à mãe. Agora ele
tem maior contato com as
crianças e procura aumentar
cada vez mais a qualidade desse relacionamento, valorizando ao máximo os momentos em
que está junto com os filhos.
— Nosso diálogo aumentou
e conversamos sobre tudo: a
vida, o futuro, as mulheres, as
namoradas. Frederico escolheu vir para cá embora tivesse todo o conforto na casa da
máe, até mesmo piscina e carro com motorista. Ele trocou
tudo pela minha companhia e
passou a andar de ônibus e a
morar num sala e dois quartos.

Aceitou até ganhar uma bicicleta em vez da moto que tanto
queria.
Isso mostra que nosso
apartamento está gostoso e a
nossa vida agradável. Os outros meninos também adoram
vir para cá e às vezes brigam
para dormir aqui. Náo há a
menor diferença entre eles e
Frederico, mas como ainda
são pequenos, 7 e 11 anos, acho
que devem ficar com a mãe.
Hoje, José Carlos é pai, mãe
como explica
e dono-de-casa,
rindo. "É uma experiência interessante, embora cansativa,
é uma maneira de você se redescobrir". Suas tarefas vão
desde comprar o que falta, fazendo listas, ir ao supermercado, supervisionar a empregada, escolher o jantar. No início
foi difícil, diz. "Agora está começando a ficar bom".
No princípio é doloroso,
uma imposição da própria situação; agora já dá para curtir.
Recomeçar foi duro mas achoL
que a vida vai ficar linda, umr

20% de desconto à vista ou em até 25 vocêvezes*
escolhe o
Na Gelli
armário bem bolado que você
quiser. Só em cerejeira, todo
em madeira por dentro e por
fora, você tem 3 tipos a si
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É ainda o modelo laíjueado
branco, que combina com
qualquer ambiente.
Aproveite a festa. Use o
telefone e chame nossos
projetistas.
Instalações em apenas 10 dias.
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Gelli Carrefour

Tels.: 399-1431 e 399-1265
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Gelli Tijuca

Tels.: 295-1938 e 295-5790

Gelli Copacabana
Av. Copacabana, 1.032.
Tels.: 521-0740 e 521-0319

Conde de Bonfim, 208
Tels.: 248-0547 e 234-5125

Gelli Copacabana

Gelli Niterói

Tels.: 255-9629 e 235-6979

Barata Ribeiro, 814
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Gavião Peixoto, 115
Tels.: 711-4281 e 711-6806

¦1ÍÜ ^jm&__\_\Wk

I

•

Av. Brasil, 12.025
Tel: 270-1322

Gelli Rio Sul
2.' Pavimento
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banqueta escada
no valor de
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barato — afirma com esperança.
Viver com o filho traz emoorguções e, com uma ponta de
Frederico
conta
que
lho, ele
adora o seu quarto onde dispoe de telefone, som, televisão, estante, escrivaninha.
-Tudo a que tem direito".
- Meu filho curte muito o
seu espaço e eu acho a decoração responsável em grande
parte por esse bem-estar, pois
ajudou a fixar o menino em
casa. numa idade difícil e durante os momentos dolorosos
que tivemos que enfrentar.
E desabafa referindo-se à
separação:
— Não queria passar por isso de novo, nem com a ajuda
da Isadora e da Ângela.
SÓ O "ESSENCIAL"
Separados há 11 meses após
um casamento que durou 16
anos e não deu filhos. Lúcia e

Mauro sáo até hoje muito ligados. Ambos sáo advogados, trabalham na mesma empresa e
decoraram as suas novas casas
com a dupla da Toque e Retoque.
"por
Quando se separaram
incompatibilidade de gênios"
foi Lúcia quem preferiu sair
de casa. mudando-se para um
apartamento menor que lhe
desse menos trabalho e fosse
de manutenção mais fácil. Em
compensação levou tudo o que
"O essencial" — diz
queria.
ela. "Fiquei depe_ado" — asse.
gura ele.
Para Lúcia o essencial era o
piano, o aparelho de som, as
poltronas, o estrado adaptado
para cama, vários utensílios,
alguns objetos de decoração,
dois malões antigos, tapetes e
quadros. Com isso ela pôde
decorar sua nova moradia,
após pequenas adaptações
propostas por Isadora.
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José Carlos fez um bar em sua nova casa
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De 1,° a 15 de setembro, todos os dias, as marcas mais üunosas da moda nacional
estarão desfilando suas coleções para aproxima estação na passarela do BarraShofping.
Às 15:30 e às 20-30 horas.
Nostol3el4desaembroseráavezdasdeç^det(xlasaslojase
boutiques do BarraShopping, num desfile de modelos, tendências, cores e formas de vestir
BarraShopping. Show de Moda Moda Show.
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A advogada gostava da deco-

ração de seu apartamento antigo e por isso pretendia levar
mais coisas, reestruturar tudo
e gastar pouco mas Isadora
desaconselhou: "Vida nova,
ambiente novo. É preciso deixar de lado os objetos que possam trazer recordações".
Atualmente, Lúcia se sente
bem em seu ambiente "aconchegante", como define.
SOLUÇÃO IDEAL
Mauro ficou no apartamento
grande onde o casal viveu,
uma cobertura com 300 metros
quadrados, meio vazia depois
de Lúcia levar os móveis maiores. "Não foi tanto assim" —
pondera Lúcia com jeitinho —
logo que foi rearrumado pela
Isadora ficou ótimo outra vez".
Mas ela mesma concorda que
ficou sem calor humano.
Basicamente a decoração foi
reorganizada preencheu os
claros, rearrumando os móveis
que sobraram e comprando
novos, especialmente a mesa
de jogo, atual paixão de Mauro. "Já dá pra ver que eu gosto
de um joguinho". Isadora colocou também novas luminárias,
cortinas e colchas.
Para o casal foi a solução
ideal. Ambos estavam com a
cabeça a mil, cheios de preocupações e trabalhando fora.
"Isadora e Ângela cuidaram

*¦

de tudo, deixando as casas em
ordem". A assistência foi completa, a loja se encarregou de
fazer as encomendas, de receber as compras, de arrumá-las,
tratar com os operários. Lúcia
decoraacha que para ela as
"toque" e
doras fizeram um
"retoque".
para Mauro um
Ângela Vieira explica que a
loja não é especializada em
decorar a casa de pessoas sozinhas. "Foi uma contingência.
Fizemos o apartamento de um
cliente separado, ele gostou,
falou com outros e fomos ganhando essa clientela tão interessante. Na verdade, nossas
maiores freguesas ainda são
as mulheres." Ela explica que
a loja foi criada para atender
ao mercado da classe média
tem medo da
que muitas vezes
fama de um "decorador" e acaba comprando seus móveis
sem cuidado e sem a menor
criatividade. Ângela fala que a
finalidade é popularizar a decoração, orientando as donas e
tornando-a
donos-de-casa,
uma prestação de serviço.
O preço de uma consulta sai
por CrS 7 mil, enquanto o projeto completo com planta baixa de localização, planta de
detalhes e perspectiva de ambiente fica por CrS 40 mil. Incluídos, vão juntos a orientação, o bom gosto e a arrumaçáo
¦
da nova casa.
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RIO- Rua São Januário, 833. Tels: 228-4777, 228-2192
e 248-3960.
VITÓRIA— Av. Getúlio Vargas, 300.
Tel.: (027) 223-1790- Espírito Santo.

Jxüto

CILAVE

CILAVE

x
- STONE WASHED • STONE COLOR
entende.
Tr,inrkD,s
a
Jeans
seu
Entregue
quem
DELAVÉ OU AMACIAMENTO
cn
701-0140-TRIBOBÓ-S.G.
Rua Santa Paula 177 Tel,
, a .,a»n.n^rÍNm_STRIAL EXCLUSIVA PARA CONFECÇÕES

EUFORIA

^áiÈI

CAMISAS E JEANS

STONE WASHED E COLOR
MELHORES ETIQUETAS DA MODA
DIRETO DA FÁBRICA
CONDIÇÕES ESPECIAIS

TUDO EM MALHA

Pronta - Entrega: Santa Clara, 70 -1006
Tel: 235-0961 - Copacabana

mm

0 MAIOR
DESFILE
DE MODAS:

ec^s

JEANS LYCRA
VELUDO LYCRA

&
L YCRA DELA VE • STONE WASHED

FÁBRICA - R. São João, 47. Tel (032) 212-6049.
Juiz de Fora - MG.
P. ENTREGA - 1? R. Tereza, 394. Tel: (0242)
434866 Petropolis - RJ.
P ENTREGA 2? R. Santa Clara, 33 grs. 706/707
Tel: 237-4590. Copacabana.

AV. DEMOCRÁTICOS. 1779 LJ. B HINIENÓPOLIS

<
r-

-I

D
O
O

<

M'

PARA VOCÊ,
CONFECCIONISTÁ

PREÇOS ESPECIAIS
PARA REVENDORES

Sobrado da Economia

RENDAS «BORDADOS «GALÕES •

CORDÕES * PASSAMANARIA •
FECHO-ECLAIR • LINHAS •BOTÕES •
FITAS •ELÁSTICOS «PRODUTOS EBERLE.

<
a.

ATACADO - R. Ramalho Ortigão. 32 sob.
SOLICITE S/REPRESENTANTE - 221-6895 e

Ui

224-4369.

<£
O
O
Ui

JtAJIS mM CALÇAS UNISSEX,
^STÒNE WASHED,

Ém

Onde nasce o verão

Na mais linda Coleção de Biquines e
maios da PORTA DO SOL, num turbilhão de listras e estampas exclusivas da
Moda.

R. Visconde de Pirajá, 207 Lj. 105
„_..___
Tel.: 287-9399. Ipanema. Galeria VIP CENTER

RUA SANTA CLARA, 70 GRUPO 502
TEL: 236-6530 COPACABANA

VAREJO - R. Ramalho Ortigão. 34-A.

CAMISETAS UNISSEX
GEORGESDILIN
BOLSAS E CINTOS

cc

K

A MODA EM LYCRA,
NYLON E MALHAS.

VttINTE VHUPtLLE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Collants - Biquínis - Shorts
- Camisetas e Maios.
Coleção Verão 83.
R Siqueira Campos 30 s.402. Tel: 237-7914
FABRICA: 255-1078

AV. COPACABANA, 680 S/1207
TEL.: 257-8463. COPACABANA

MARKET RIO

COLEÇÃO
VERÃO/83

MODA MULHER.
Rua Santa Clara, 75
sala 1103255-8884 Copacabana

ENHA COMPRAR DIRETAMENTE DA FÁBRICA
Blusas, Collants, Saias, Calças em Lycra e Blusas.
Rua Beiisário Pena, 1235. Tel.: 230-9640. PENHA.

m
áMMSM

A ETIQUETA DA MODA ATUAL!
Rua Santa Clara. 33 Sala 314
Tel.: 2730446 • Copacabana

"UM

PECADO DE JEANS"

MODA ADULTA E INFANTIL
R. Toneieros, 153 Loja R.
Galeria Copa.
Av. Suburbana. 3840. Galpão
_________P^»i_>_____¦¦ Galpão I. Tel: 281-8078.
Del Castilho.

R Sanu Cl_«r... 70 Sald 402 TH
COPACABANA

GUEPE

LEBRE
TECIDOS

mn/ti ii

*

t-aa

~rr\r*r\

PRONTA-ENTREGA
INFANTO-JUVENIL
LANÇAMENTOS
VERÃO/83

hr^fffl

A moda
Alto - Verão
em Linho e Popeline
Calças, Conjuntos, Camisões, Shorts e Minis.

CASUAL STYLE

SAPATILHAS EXCLUSIVAS VERÃO 83

Jeans, Conjuntos, Blusas e Saias nos tecidos
e cores da Estação.
R. Xavier da Silveira, 45 s.203. Tel: 255^597

257 2699

Pronta-Entrega e Fábrica: Av. Paulo de
Frontin,383.Tel:248-1174. Rio Comprido

«j!_i£^rms PANDA
Ê3^^-Z^^ ^ __*

COLEÇÃO
VERÃO/83.

MODA JO VEM A TU AL
Av. Copacabana, 581 s/l 348. Tel 255-7426

0 MAIS ATUALIZADO E COMPLETO
ATACADO DO RIO

R. Xavier de Silveira, 45 s. 801. Tel: 237-0636.

Fabricação

Própria

Stone Washed, Lvcra Color. Camisas 1'n.ssex,
Blusas Xadrez, e ungene. Bolsas em Cirrc.
R. Licinio Cardoso. 208. leJ 261-1506.
/
I RI ACI M (I mbaixo do Viaduto Rua Ana Ner>
&&r

v"^-_-/

^ JF

LEBRE
TECIDOS

PRONTA ENTREGA - R. Anita Garibaldi, 29 B
Copacabana Rio - Tels.: 256-5953 e 255-4521

•_,i-r»r»rr'Ar_ii/>

»i */*•/>»•* •

cvoi i ieM%#ir>Ar.c

T^-^*_í>ti«»
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PRONTA
ENTREGA

VÊlm

(JÍM*p>S
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T.SHIRTS* CAMISAS
VESTIDOS • CALÇAS
ALGODÃO E MALHA

\^^_t____ ^^^_____C^.^^Í^_^% ¦Eíi^^

WÈg^^fr^Êm
LBM0

ENTREGA IMEDIATA
INDUSTRIA DE MODA

^#—3
fai
*°**fl_ Vfo A°83
JEANS-STONE WASHED
STONECOLOR-DELAVE
CALÇAS - CAMISAS - JAQUETAS
FABRICAÇÃO PRÓPRIA

RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 550
SALA 2014. TEL: 239-6142
IPANEMA

RUA CARMO NETO, 248
CIDADE NOVA
(Estação Metrô - Pça Onze)

TEL.: 232-4924/232-5734

A MODA VERÃO/83 EM MALHA!
ENTREGA IMEDIATA

Jj& M<m4iâoni**>
Criança também
curte moda!!!
R. Santa Clara, 70 s.1203. Tel: 237-2315

Av CopdCdbdnd,583gr 507
Tel 257 6197
Rua Santa Clara. 75 s 207
Tel 235 7^97
Fabrica Av Copacabana. 583
gr 402

R. Santa Clara, 115 s. 204

SUPERLAVAGEM DE
JEANS E SIMILARES!
STONE WASHED-STONE COLOR
E DELAVÉ.
AMACIAMENTO POR IMERSÃO
LAVANDERIA AMAZONAS

EM LYCRA!
• BI QUI NES • MAIOS
• C0LLANTS9SH0RTS

PRONTA
ENTREGA

CONFECÇÕES

AV. COPACABANA. 749 SALA 602

Av. Copacabana, 1059 s.202. Tcl: 227-2795
R. Vise. dc Pirajá. 550 s,604. Tcl: 239-7195 Ipanema

TELS 256-0594 e 235 4242

Karpalo TT

¦
By Helena Muller
MODA FEMININA E INFANTIL
Av. Copacabana, 1059 s/204. Tel.: 287-8149
R. Almte. Pereira Guimarães, 72/302. Tel: 259-6396

A Pioneira do Ramo.
PRÓPRIA.
SEDE
<*f
R. Barão do Amazonas, 263.
Tel.: 718-3631

fcav^

%mü§t

A MODA VERÃO 83.

FÁBRICA-R. Juiz de Fora, 401. Tel: (031)
335-4133. BH.
PRONTA ENTREGAR. Santa Clara, 75/1202.
As blusas mais lindas do Rio. Tel: (021) 255-7940. Rio

Marina rio

PRONTA ENTREGA DE MALHAS!

JOI__TA'S

O MAIOR E MELHOR ESTOQUE DO RIO DE JANEIRO
NAS CORES DA MODA.

DISPARA OUTRA VEZ COM
A MODA VERÃO

- LISOS, LISTRADOS, MESCLAS, ETC.

AV. COPACABANA, 680 S. 1205
TEL.: 255-5244

RUA ANA GUIMARÃES, 12. TELS.: 201-6846, 201-9044 - ROCHA

RUA FRANCISCO SÁ, 23
NOVO ENDEREÇO DA MODA!

fflF*g£ GUN
scandinnvian düsign

By YEDA CORSETTI

RIO

JEANS STONE WASHED

MODA FEMININA

Rua Visconde de Pirajá, 330 sala 814.Tel: 267 5249
FABRICA: TEL: 270-8934

(^^)^^

SALA 502 TEL: 287-5551

SALA 1302
TEL: 227-9189

CAMICIA
MODA FEMININA

PWOMTÂ

Vestidinhos bem verão
Moda Gestante - Moda Boutique

SALA 701

Copacabana, 647 - S.loja'207 - Tel-237-7940

GERMANY LANjJA SUA
ê COLEÇÃO VERÃO 83.

EUCHU^áÃr?,

i. RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 550
S. 608 TE L.: 239-^848. IPANEMA
FÁBRICA: R. GOMES BRAGA. 9 A
TEL.: 251-5794-ANDARAI

BLUSAS, CAMISETAS, CONJUNTOS
SHOR TS E MINI- VESTIDOS

R. Santa Clara, 75 s. 710 Tel. 255-9148 Copacabana

Mffimm be t\

NA QUALIDADE

Malhas^èenter <? c^ <? ^
Copacabana: Rua Paula Freitas, 61-A. Tel.: 255-5850
DADA

Av

AMIUUSMAD.

%p [ rosset

Olaria: Rua Dr. Nunes, 1283. Tel.: 2304599
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ONDE ENCONTRAR

;

'a/so/j 0'Ellas: Rua Vinícius dé Moraes, 121, Lj. F e BarraShopping. Ia Bagagerie: Rua Aníbal de Mendonça, 112,
• Trarjsport: Mademoisele Modas, Av. Copacabana, 769, Farme'
Boutique> Rua Farme de Amòedo, 75 e Ginga Jeans, Estrada
jda Portela, 99, lj.-166.Co,/èreCo/77p/e/ne/7í;GhocolateRio-Sul
è Cantão ,4, Rua das Laranjeiras, 543. Beth Bricio: Rua
Visconde dé Pirajá, 577/603. Moda Um: Av. Copacabana,
V1133/201. Marco Sabino: Av. Ataulfo de Paiva, 135-D. Mariazinha: Rua Visconde! de Pirajá, 365. Bijou Box: Rua Farme de ;7
Amoedo, 35. Di Õchiali: Rua Visconde de Pirajá, 330/114. A
Çairríém: Rua Siqueira Campos, 53/301. Márcia Pinheiro: Rua
Visconde de Pirajá, 550/2212. Magíc: Rua Hilário de Gouveia,
66/310; Daniele: BarraShopping.
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produção: Arliette Rocha é Marcelo Borges
cabelos: Silvinho
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HENRIQUE RAMOS

PALAVRAS CRUZADAS
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HORIZONTAIS:
1 — Parte posterior do pescoço. 5 — Antônimo de
"Com". 8 — Anual. 9 — Atriz de novelas: (?) Gomes. 10 —
Iniciais do compositor Ivans Lins. 11 — Nome da letra
"n". 12 — Aviões. 17 — Sem roupa. 18 — Que não é
fictício. 19 — Símbolo do rutênio, na química. 20 —
Abreviatura de assinatura. 22 — Nome de mulher. 23 —
As vogais de jeans. 24 — A letra que se forma ao se
levantar os dedos em sinal de vitória, como Churchill.
25 — Cadeia de televisão inglesa. 26 — o prefixo de
onipotente (o que tudo pode). 28 — Expressão de
33 — Flexáo do verbo
cumprimento. 29 — Descerre.
"'Liberdade
haver. 34 — Famosa peça:
para as (?)". 37 —
—
39 — Certa
egípcios.
dos
antigos
0 deus-sol
Raiva. 38
—
O pediatra recomenda que seja amapreposição. 40
mentado pela mãe, evitando-se o leite em pó. 42 —
Perverso. 43 — 0 Augusto do Teatro do Absurdo.
VERTICAIS:
1 — Uma sílaba de "canalha". 2 — Ligar, atar. 3 — É
característico do clima tropical. 4 — América Latina. 5
Para o paulista é "farol" ou semáforo. 6 — O habitat
de Adão e Eva. 7 — A sigla do Maranhão. 11 — Pronome
feminino. 12 — Prenome da Bolena, uma das esposas de
Henrique VIII. 13 — Um craque do futebol português.
14 _ Parte da perna. 15 — 0 que faz aquele que tira o
leite da vaca. 16 — Transpira. 21 — Saco, em inglês. 22
O de D. Pedro II foi D. João VI. 25 — Um dos irmãos
Kennedy. 27 — Andavas. 29 — Poeta brasileiro: Casimiro de (?). 30 — Quinta da (?) Vista. 31 — Consoantes de
"orla". 32 — O transporte que vence distâncias rápidamente. 35 — Cantora brasileira: (?) Lee. 36 — Aldeia
onde já morou o cacique Juruna. 39 — A sigla dos
automóveis amazonenses. 40 — Iniciais de famosa atriz
francesa. 41 — O, em espanhol.

CALCULANDO
QUADRADEX

-®-B

1A§^
r____3

¦a1
Quais as figuras de A a G que o Alarico deve pegar
para formar o quadrado 2?
34
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Sabendo que para símbolos iguais correspondem
números também iguais — deO a 9 —, excluindo o 1 e
o 3 que aparecem e não estão repetidos, tente desçobrir os demais elementos desta adição.
Resposta na página 36
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Semana de õ a 11 de setembro

____ _sss mm mm
ARIES (21/3 a 20/4)

TOURO (21/4 a 20/5)

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: quadro de
estabilidade profissional em meio a
aspectos que o favorecem nas finanças.
Cuidado em negócios do comércio.
PESSOAL: comportamento sonhador,
idealização, boa regência. VIDA ÍNTIMA: clima estável no trato doméstico,
encanto e ternura no amor. SAÚDE:
continua apenas regular.

FINANÇAS E NEGÓCIOS: após os dois
primeiros dias da semana você entrará
em quadro extremamente negativo para seus negócios e finanças. Seja cauteloso. PESSOAL: novas razões de atração. mudança de planos e projetos imediatos. VIDA ÍNTIMA: aspectos gerais
tendem a influir em seu relacionamento íntimo. SAÚDE: boa.

FINANÇAS E NEGÓCIOS: momento de
tranqüilidade e de fácil condução da
sua rotina de negócios ou profissional.
Equilíbrio financeiro. PESSOAL: aspecto altamente favorecido, alegria incontida, realização. VIDA ÍNTIMA: momentos de impulsividade podem gerar
confrontos desnecessários. Quadro geral bom. SAÚDE: regular.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

LEÃO (22/7 a 22/8)

VIRGEM (23/8 a 22/9)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: fortalecimento material, acerto em decisões ligadas a finanças. Positividade no trabalho. PESSOAL: fragilidade no trato com
amigos mais íntimos, inquietação, decisoes erradas. VIDA ÍNTIMA: carência
afetiva, dificuldades em família, pense
bem antes de tomar decisões. SAÚDE:
ainda boa.

FINANÇAS E NEGÓCIOS: boa disposiçáo financeira, equilíbrio, risco de problemas com associados, colegas ou superiores. Impulsividade em decisões
importantes. PESSOAL: momento neutro. VIDA ÍNTIMA: trato íntimo difícil
e complicado. Reflexo de condições
externas em sua vida doméstica. SAÚDE: estável.

FINANÇAS E NEGÓCIOS: vantagens e
lucros em todas as iniciativas ligadas a
negócios. Favorecimento profissional.
Sorte em jogos. PESSOAL: trato discreto com amigos mais chegados. Expressoes de sinceridade. VIDA ÍNTIMA:
harmonia doméstica, com pequenos
problemas amorosos. SAÚDE: instável
até a quarta-feira.

LI BRA (23/9 a 22/10)

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) SAGITÁRIO (22/U a 21/12)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: surpresas
agradáveis em relação a negócio próprio. Decisões acertadas quanto ao trabalho, bom tino comercial. PESSOAL:
afirmação de sua personalidade, comportamento afável e amigo. VIDA ÍNTIMA: quadro neutro e. por isso, dependente de suas atividades e de seu humor. SAÚDE: muito boa. vitalidade.

FINANÇAS E NEGÓCIOS: dias de intensa movimentação, procure resguardar-se em n< 'ócios de vulto. Evite compromissos longos. PESSOAL: procure
ordenar melhor a sua disponibilidade
de tempo. VIDA ÍNTIMA: momento que
revelará boa disposição por parte de
parente próximo. Amor em fase neutra.
SAÚDE: regular

FINANÇAS E NEGÓCIOS: positividade
geral neste aspecto, ainda que persistam alguns pequenos fatores de inquietação. PESSOAL: superação de dificuldades. bom entendimento com amigos e
pessoas mais próximas. VIDA ÍNTIMA:
o posicionamento francamente favorável de Vènus lhe dará momentos de
alegria. SAÚDE: boa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/D

AQUÁRIO (21/1 « im

PEIXES (20/2 a 20/3)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: busque
acertar pendências e se dedicar à organização de negócios e do trabalho de
rotina. PESSOAL: bons aspectos. Estabilidade. VIDA ÍNTIMA: evite discussoes fúteis. Apoio de parentes lhe será
dado em momento oportuno. Boa presença junto a pessoas do sexo oposto.
SAÚDE: boa.

FINANÇAS E NEGÓCIOS: acerto em
decisões ligadas ao comércio e a finanças. Vantagens no trabalho, notícias
agradáveis. PESSOAL: fascínio no trato
com amigos, fatos novos o envaideceráo. VIDA ÍNTIMA: dedique-se mais à
vida doméstica, favorecimento no
amor, época de novas conquistas. SAÚDE: regular.

FINANÇAS E NEGÓCIOS: apoio e participação significativa em seus negocios ou trabalho. Vantagens até meados
da semana. PESSOAL: bom aspecto.
Modere. após quinta-feira, seus impulsos. VIDA ÍNTIMA: entendimento difícil com um parente, trato amoroso muito bem-disposto em toda a semana.
SAÚDE: excelente.

__

Estantes Moduladas Sô Estantes.
E sô b eleza,sô qualidade,sô economia.

_____ u».
[

¦ v

Cerejeira natural,
na largura e altura que você
quiser. É só modular.
Pelas condições de
pagamento que você escolher,
em até 24 vezes sem entrada e
com o primeiro pagamento

no 2." mês após a compra.
E só conversar.

245-A.BeC-Tel.:391-3699.
Venda domiciliar:-Tel.: 286-4.97
Agora na Tijuca - Rua Conde de Bonfim, 80
Tel.: 248-2979

. Botânico - Rualardim Botânico, 67, Loja E-F

Lojas

. ei.: 246-9381 - Botafogo - Praia de Botafogo,

210-A - Tcl.: 551-65-19 - Vila Isabel - Av. 28 dc
Setembro, 318-A - Tcl.: 238-3598 - Méier - Rua
Dias da Cruz, 409 - Tcl.: 229-4430 - Madureira Av. Min. Edgard Romero. 338 - Tcl.: 390-2174 Madureira - Rua Pereira da Cosia. 5-A - 1 cl.:
391-7)52 - Vaz Lobo - Est. Vicente dc Carvalho.
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US TOP LANÇA
LINHA-BEBE
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• A US Top faz um lançamento
especial: vamos ter. a partir de
agora, uma linha jeans para o
bebê. E duas peças inauguram
essa nova linha: uma calça para
meninos e meninas, de seis a 18
meses, com elástico na cintura e
botões de pressão na entrepernas. que permite a troca de fralda de maneira prática e delicada; a outra, uma j ardi neira
curta, para bebês de três a 12
meses, com elásticos nas pernas
e na cintura, bolsinho no peito e
alças com presilha.
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O jeans jac ilita a troca da fralda

ÓCULOS NOVOS
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• A Di Paolo está lançando o Exclusive III, sua nova linha de
óculos esportivos para o verão. Sua
alta qualidade óptica adapta-se às
lentes com grau de tecnologia sofisticada, como as Varilux, e aparece em cinco tonalidades diferentes. inclusive o preto fosco que está
na moda.

WWW'

TJJmF. ¦'

A LYCRA
ESTAMPADA

I

O design do Exclusive lll

Soluções dos jogos
QUADRADEX: Com as figuras A. c
e F e possível construir o quadrado.

Triângulo
CALCULANDO:
4; losango
esfera
6.
quadrado

PALAVRAS CRUZADAS:
-

8;
5

Nuca

Ene Anal - - Ida - II
— Ass
Aeroplanos -- Nu - Real - Ru
Ada -Ea —Vé —BBC -Oni —Oi— Ra —
Abra - Há — Borboletas — Ira
Bebe -- Mau -- Boal.
\te
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As cores do próximo verão

TRANSPORT E A
FEMINILIDADE
• O grande tema para o verão 82.83
na nova coleção Transport e a feminilidade — mulher como mulher — enfoque máximo dado pelas principais
tendências do mundo inteiro. Pernas
de fora. com elegância, minis não tão
ousadas quanto antes, a nova coleção
é muito sensual. O romântico continua nas blusas que trazem muitos
babados, num clima que se mistura
com ar de camponesa. As calças são
no gênero corsário, onde o stone ícashed em índigo ou mesmo outros tecidos assumem um aspecto envelhecido. As cores vibrantes permanecem,
mostrando muito do azul. branco e
vermelho.
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• A Rosset esta lançando a
lycra cotelé estampada, com
diferentes desenhos para este verão, que promete ser estaçáo dos estampados. Conferindo nova dimensão aos desenhos, a textura e o brilho
da lycra cotelê valorizaram
as cores e o movimento das
estampas. Um dos desenhos
é de listras interrompidas
por ondas e semicírculos.
uma estampa de muita cor e
movimento, especialmente
dedicada ao verão. O outro é
concepção mais moderna de
composição de listras agrupando as mais largas ás mais
estreitas, num listrada sugestivo e diferente.
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0 listrado dos no cos collants

VERÃO
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CONTRASTE
DE CORES
CINTURA
ABARCADA
MISTURA
DE MATERIAIS
A LINHA
BALLERINA
ACESSÓRIOS
PRATA
O COURO
NO VERÃO
CASUAL CHIC //

Tudo isso e muito mais no Pandemonium do
Garcia D Ávila e Rio Sul. Venha ver agora o que está
para acontecer neste louco e colorido verão de 82.
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Garcia D'Ávila, 17/ Rio Sul - Piso 3 loja 2

LUÍS FERNANDO
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A ROCHA
Com o tempo, dona Mimosa adquirira unia solida autoridade moral sobre a
família. Diziam:
A dona Mimosa tem os pes no
chão.
Também tinha a cabeça no lugar, um
bom nariz para certas coisas e enxergava longe. A velhice so aumentava o seu
prestigio. Agora, alem do senso prático
e da sabedoria herdada, tinha a experiencia. Enterrara um marido, criara 11
ilhos, ajudara a criar 20 netos e. se não
tivera nada a ver com o começo da
republica, pelo menos estivera presente. Aos 100 anos estava lúcida e atenta.
Varias gerações da família tinham-se
orientado pelo seu nariz. E dona Mimosa não falhava.
Vovó. o nenem esta com soluço.
Bota um algodão molhado na
testa.
Tia Mimosa, o Olegário não sabe
onde aplicar o dinheiro.
— Terra.

38

Mamãe, estou pensando em mudar o forro do sofá...
Cinza.
As gerações se sucediam mas os problemas eram parecidos.
O Maneco náo quer estudar.
Traz ele aqui.
O Maneco ouvia uma preleçào da
dona Mimosa. Ouvia casos da família,
de vagabundos que acabavam na ruína
e de doutores feitos na vida. O importante era ter uma posição. Quem podia
estudar e não estudava era pior que um
vagabundo. Era um perdulário.
ü que é perdulário, bisa?
Estuda para aprender!
Brigas por dinheiro ou propriedade.
Casos de desconfianças ou ciúmes, entre cunhadas. Dúvidas sobre a saúde:
opera ou náo opera? Tudo acabava sendo decidido por dona Mimosa. Vez por
outra ela tomava uma ação preventiva.
Chamava o filho mais velho e dizia:
Meu nariz me diz que o Tininho

está em dificuldade. Investiga.
Ou:
Tenho notado que a filha da Juraci sua muito. Acho que deve casar.
E estava sempre certa.
Nos momentos de grande crise, dona
Mimosa era a rocha da salvação. Como
na vez em que descobriram que o Biluca tinha outra família. Dona Mimosa
não aceitou discutir o assunto reservadamente. Convocou uma reunião da família, vedada só aos menores de dezoito, e expôs o Biluca à reprovação geral,
sem dizer uma palavra. Depois acertou
com o Biluca. reservadamente. o que
deveria ser dado como compensação à
segunda família, que ele abandonaria
imediatamente.
A primeira vez na sua vida que dona
Mimosa náo soube o que dizer foi quando lhe contaram que o Sidnei, com
quarenta anos, estava fazendo jazz.
Eu não sabia que ele tocava um
instrumento.
Não toca nada. Está numa aula de
dança.
Pela primeira vez, em 100 anos, dona
Mimosa ficou com a boca aberta.
Depois foi o tataraneto Duda — filho
do Maneco. o vagabundo, que acabara
se formando em direito — quem surpreendeu a velha com um pedido de
dinheiro, já que o pai aplicara tudo no
ope?i e estava desprevenido. O Duda
queria descolar uma nota pra levar
umas gatas a Porto Seguro no maior
barato, falou?
Dona Mimosa ainda tentou ser categórica. Era difícil viajar com gatos.
Devia usar um balaio. Ou caixas de
papelão. Mas era óbvio que ela estava
tateando.
A família continuava procurando
dona Mimosa pelos seus conselhos. Mas
já náo os aceitavam como antes.
Vovó. acho que vou botar dinheiro
numa butique só de coisas importadas
o banheiro. Já tenho até um nome:
para
"Xixique'".
Nào, nào. Compra terra.
Ora. vovó, terra...
Há dias levaram mais um problema
para dona Mimosa.
A Berenice vai sair de casa.
Náo deixa.
Náo adianta. Ela vai se juntar.
O quê?!
Com a Valdirene.
Ah, bom. Vai morar com uma
amiga.
Náo. Vão formar um casal.
Silêncio.
O que é que a senhora acha?
Dona Mimosa sentiu que o mundo
lhe escapava. Seu nariz não lhe dizia
mais nada. Era preciso, no entanto,
resguardar a autoridade. Com um esforço, recompós-se e perguntou:
E essa Valdirene, tem uma posição?
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Calvin Klein nasceu para todos.
Iodos os que têm Adonis Card.
Os jeans, camisas, blazers, jaquetas, ternos, t-shirts e cintos da Coleção Calvin
Klein acabam de chegar no Brasil. Acabam de chegar na Adonis.
Agora, você vai comprar a coleção mais famosa do mundo pela maneira mais
elegante de pagar: como quiser. Basta usar o seu Adonis Card. a.
9
Na Adonis, Calvin Klein nasceu para todos. ^~/^CL/Hi/LS
Centro (Rio Branco e São José), Copacabana, Ipanema, Tijuca, Niterói, Rio Sul e BarraShopping (outubro)
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Nara no chão
• A cantora Nara Leão será a proxima atração cio programa Chão de
Estrelas (TVEi, que irá ao ar no
próximo dia 23, mostrando asmúsicas de seu novo elepè, a ser lançado
dentro üe poucos dias. O programa
foi gravado na semana passada no
estúdio da TVE — decorado por
Fernando Pamplona com quadros
de Portinàri, Di Cavalcanti. Djanira
e Paneetti
e no ateliê do pintor
Augusto Rodrigues, no Largo do
Boticário O compositor Elton Medeiros — autor, com Cartola, do
samba O Sol Nascera, gravado por
Nara no seu primeiro elepè — partiripou como convidado especial.

Marta Chiarelli

Programa Ferreira Netto
11,7%
958.800
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324.000
Lady Francisco

Propostas
Dois pedidos de casamento na TVS
essa semana: Paulo Castelli, o Ricardo de A Leoa, recebeu uma proposta da namorada e Wagner Montes pediu a mão de Nancy, filha de
Raul Gil. em casamento. Paulo náo
recusou, mas nào marcou datas.
Nancj nao levou a serio o pedido de
Wagner, ja famoso por suas investidas amorosas.

Freguesas
• Para Sol de Verão, novela de Manoel Carlos que
vai substituir Sétimo Sentido em outubro, já foram
gravadas participações especiais, com as atrizes
Aríete Sales e Lady Francisco. Elas interpretam
duas freguesas que conversam sobre flores, casamentos e custo de vida na floricultura onde trabalham os personagens Germano iHelber Rangel) e
Flora (Isabel Ribeiro). A Globo esta construindo em
alvenaria, um edifício e um sobradáo de inicio de
século, no local onde ficava a Fundação Romào
Duarte,em Botafogo.palco dc- grande parte da ação-

Ana Carolina
A ex-Narizinho do Sitio do Picapau Amarelo,
Rosana Garcia. 18 anos. deu a luz uma bela menina.
terça-feira.na Casa de Saúde Santa Lúcia. Ana
Carolina nasceu de parto normal, com 48cm e 2.790
Kg. Qualquer dia desses ela estará passeando na
bolsa de lona, especial para se carregar bebes às
costas, irazida de Nova Iorque pelo pai. Zeca um
especialista em asa delta.

Sem destino

Paulo Castelli

Rosa na Globo
• A TV Globo ja esta estruturando
mais um seriado, desta vez no seu
núcleo paulista, dirigido por Walter
Avancini. Trata-se da exibição em
10 capítulos <por que tao poucos'?)
da imensa e fantástica obra de Guimarães Hosa, Grande Sertão: Veredas, adaptada por Walter George
Durst. Para poder concretizar tao
ambicioso projeto, a Globo contatou
corno nào poderia deixar de
fazer
o escritor mineiro, hoje morador de Brasília, Alan Viggiano,
autor do livro Itinerário de Kiobalilo Taturana, que refaz todo percurso mostrado em Grandes Sertões e
Sambem mostra as relações entre
os personagens rosianos e pessoas
reais daquela região. Viggiano indicii; a Avancini duas locações: a
cidade mineira de Pirapora ou, o
que ele pessoalmente prefere, um
local na periferia de Brasília que
considera absolutamente idêntico
a geografia de Grandes Sertões.

"Refletor"
• Com depoimentos de Tonia Carrero. Madame Morineau. Caique
Ferreira. Ze Rodrix e Teté Medina.
entre outros, e apresentações de
Otávio Burnier e Duardo Dusek. o
lornal Refletor — especializado em
teatro — será lançado no dia 13. as
21 h. tio Teatro Gláucio Gil.

Ameaçado de extinção ou quase, com sua transformação num dos quadros do novo noticiário da
TV Bandeirantes — Informação — o programa
Nova Mulher, que ia ao ar as sextas-feiras, a.s 23h.
está por enquanto sem destino, pois nem a Editora
Abril — sua produtora — nem a Bandeirantes
anunciam o dia nem a hora em que o ultimo
programa gravado, um especial com a atriz Dina
Sfat. vai ser exibido. Segundo a apresentadora
Tereza Corbett. essa indefinição ja nao e surpresa:
"Nova Mulher nunca teve seu horário respeitado e o
telespectador tinha que estar realmente interessado para assisti-lo. pois o programa entrava no ar pm
algum horário entre a.s 23h e 24h". Odair Redondo.
diretor, acha que Nova Mulher tem uma boa audiència para o horário, chegando a piques iguais ao
do Canal Livre da mesma emissora

O

Impostor
Apresentador de Boa Noite. Brasil, na Bandeirantes. Flavío Cavalcanti começou a receber ameaças, através de telefonemas anônimos, depois que
desmascarou em seu programa o curandeiro Lengruber. considerado um mistifieador. Flávio. utilizando-se do mesmo método de Lengruber, arranjou
falsos doentes e aleijados, que se curaram tão logo
receberam passes de um curandeiro contratado
pela produção do programa No auge da fe, quando
os crédulos espectadores já estavam de joelho, eis
que Flávio retira a barba postiça do curandeiro e
denuncia a mistificação de um Lengruber

Papinho se demite
Semana passada, Boni. vice-presidente de operações da TV Globo, teve um ataque apoplêtico ao
descobrir que os preparativos para a final do MPB
Shell 82 — dia 11. no Maracanãzinho — estavam
atrasadíssimos. Descarregou sua ira sobre Augusto
César Vanucci. responsável pela linha de shows da
emissora, e este. por sua vez. repassou a bronca a
seus subordinados. O veterano Hilton Gomes mais conhecido como Papinho — ficou tao chocado
com os termos do pito que pediu demissão

2.1%
192.600
/%yyy%
junho

23/27 agosto

São Paulo

junho

32.400
23/27 agosto

Rio

SEM HOM CERTA, NÃO HA
AUDIÊNCIA QUE RESISTA
Benevenuto

\etto

OLÉMICA demais a
audiência do Programa Ferreira Netto.
como polêmico tem
sido seu horário de entrada no ar. Desde 23
de agosto na TV Bandeirantes, o
gordo repórter parece não ter ainda
resolvido sua dificuldade especifica. declarada publicamente e indicaca como um dos motivos de sua
recente saida da TVS: a hora do
programa.
Dito assim simplesmente não
parece lá tão difícil, nem tão traumático, ver seu programa atrasado
todos os dias, sistematicamente.
Mas o problema é grave. E seriissimo. Porque cria uma série de outros, vitais, essenciais, materiais,
concretos: a audiência.
Entrar 15 minutos alem da hora
prevista pode ser um pouco de desrespeito ao publico ou um dado
imponderável, passivel de acontecer vez por outra. Agora, ir ao ar
uma, duas horas depois do horário
programado é deixar o telespectador cansado de esperar, é induzi-lo
a girar o canal e. o que é pior. é ficar
sem os índices de audiência, sem a
possibilidade de medir a reação do

público, enfim, sem saber de que
tamanho é a repercussão de seu
trabalho.
Depois das 24 horas, qualquer
programa de televisão náo é incluído na pesquisa — informa o IBOPE.
O horário tardio impede o flagrante
e impele ao dado aproximado, pouco exato, uma espécie de tendência,
em vez de certeza de comportamento.
E sáo só dados assim, aproximados, reveladores da tendência de
comportamento do público, os que
temos sobre o Programa Ferreira
Netto. Os repetidos atrasos impedem a pesquisa, que geralmente é
encerrada às 23h30min. O próprio
IBOPE informa que. mesmo na
Bandeirantes, durante dois dias em
sua semana de estreia, o programa
entrou fora do horário: na quintafeira, dia 26, às 23h49min, e na sexta, dia 27, exatamente às 24h52min.
ou seja, quase duas horas após o
horário previsto. 23hl5min.
Pois bem. .Por tudo isso, sou
obrigado a ficar com o último dado
da pesquisa, o das 23h30min, para
medir a audiência de Ferreira Netto. Mesmo assim, dá para você perceber que em sua primeira semana
na nova emissora eie perdeu muito
da audiência que mantinha na
TVS, apesar dos atrasos.

Coerência

Barra no Rio

• João Signorelii, o Yussefinho de
Os Imigrantes. (Bandeirantes) é um
dos poucos atores que náo se deixa
seduzir pelo merehandising.
Convidado para fazer propaganda
de famosa marca de refrigerante.
Signorelii recusou a proposta por
ser ele mesmo adepto do
naturalismo e.náo achar honesto
anunciar um produto que nâo
aceita.

• O repórter Otávio Ribeiro estréia
hoje, às 23h. na Record do Rio, seu
programa Barra Pesada, já no ar
em Sáo Paulo. A primeira
entrevista é com o industrial Castor
de Andrade, que diz. entre muitas
confidencias, já ter abandonado o
jogo do bicho e ser coroinha na
Igreja das Almas, onde toda a
semana ajuda na missa.

JORNAL DO BRASIL
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DE ZECA DIABO A
JOÃO DAS MORTES
Zeca Diabo há dez anos —
primeiro na novela O Bem-Amado e
depois no seriado do mesmo nome
ambos da Globo — o ator Lima
Duarte ganhou um novo e efêmero
personagem essa semana, em
Paraíso: João das Mortes, o homem
que quis vender a alma ao diabo
um caipira como Zeca Diabo que!
em sua curta passagem pelo
horário das seis, ganhou as mesmas
simpatias do público que o tipo
criado por Dias Gomes. Para o
telespectador, pareceu que o Zeca
Diabo tinha deixado Sucupira para
dar uma voltinha de cinco dias na
fazenda de Seu Eleotério. Para
Lima Duarte, já um pouco cansado
de seu personagem de sempre, a
experiência foi gratificante, ainda
que tão rápida.
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Martha Baptista
das Mortes é o embrião de um grande personagem — declara o
ator.
De Zeca Diabo, Lima
Duarte diz que é "o
JOÃO
mais brasileiro de todos
os personagens de televisão" e
que lhe
agrada justamente por isso. Apaixonado pela sua profissão e pelo povo brasileiro, o ator pretende, com sua arte,
"acordar
os mitos do inconsciente do
homem desse país". Essa tarefa é facilitada pela sua própria experiência de
vida. Lima Duarte, ou melhor, Ariclenes Venâncio Martins — o nome artístico lhe foi emprestado pelo guia de luz
de sua mãe — é filho de uma atriz que
trabalhava no circo de um boiadeiro,
no interior de Minas, onde ele viveu a
maior parte das histórias que hoje gosta de contar.
No entanto, Lima não está totalmente satisfeito como personagem de
O Bem-Amado, que, segundo ele, está
"um
pouco esvaziado", como se o autor
não estivesse sabendo o que fazer com
o ex-pistoleiro. Diante da confirmação
do diretor de O Bem-Amado, Régis
Cardoso, de que a série continuará em
1983, afirma que pretende pensar muito sobre o que fazer no ano que vem e
sugere uma temporada na penitenciaria para Zeca Diabo, já que "ele vive
dando tiro" — como uma forma de
liberá-lo do programa. Nesse caso, ele
só apareceria de vez em quando.
Para Lima Duarte, a vida do artista tem três etapas. Na primeira, ele
tem que 'metero cotovelo para conseguir um lugar ao sol"; na segunda, já
é considerado um ator, mas precisa
definir seu espaço; e na terceira, deve
atuar sobre o espaço conquistado e
contestá-lo.
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— E essa fase que
quero viver agora
e náo sei se conseguirei sendo apenas o
Zeca Diabo — afirma.
O ator, que participou em 1950 do
primeiro programa da televisáo brasileira na TV Tupi de Sáo Paulo (Cássiano Gabus Mendes, autor de Elas por
Elas, era o diretor artístico e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, vicepresidente de operações da Globo, era
o contra-regrai, conta que gostaria
muito de interpretar um delegado de
polícia — "O olhar de um policial me
interessa muito; como será que olha
para suas filhas em casa?" — ou um
grande capitalista.
O ator mora um pouco em três cidades: Teresópolis, Rio e São Paulo. Para
Teresópolis, onde vivem sua atual mulher, Mara, e os filhos Pedro, de sete e
Júlia, de quatro anos, "sobe" na noite
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de quarta-feira, após as gravações de O
Bem-Amado. No Rio, onde üca de segunda a quarta-feira, tem um apartamento no Tambá. Em São Paulo, onde
tem muitos amigos e uma filha casada
advogada — a outra filha é a atriz
Débora Duarte — mantém um apartamento em Pinheiros,
Os fins de semana passa geralmente
no interior do país, onde Lima Duarte'
Zeca Diabo anima rodeios, exposições
de animais e leilões de reprodutores.
— Em vez de fazer baile de debutantes, faço isso — explica.
Bom cavaleiro, faz a abertura de
rodeios, dá o primeiro lance nos leilões
e aproveita não só para lembrar os
tempos de criança e manter a forma,
como também para checar como o público está reagindo ao Zeca Diabo e ao
seu trabalho como ator.

HENRIQUETA BRIEBA
UMA DONA DE PENSÀO CHEIA DE ALEGRIA
onde nasci, com nove ou 10 anos e fui
para o Peru. Mas me considero mesmo
é brasileira. Vivo aqui desde os 14 anos.
A novela Paraíso ela é
Morei em Manaus, Belém, Recife, até
Dona Ida, a dona da penque, em 1919, vim para o Rio, de onde
são onde tudo pode
não saí mais — conta a atriz.
acontecer. Na vida real,
Dos tempos da Rádio Nacional,
a atriz, de apenas um
guarda até hoje o presente de um oumetro e meio, que cresce
vinte.
no palco, quando anda, fala, ou faz
— Eu fazia uma mulher muito ruim.
qualquer movimento. Em 77 anos de
Ela era má mesmo. Um ouvinte me
carreira comemorados no més passado,
mandou uma corda para que eu me
Henriqueta Brieba jamais recusou um
enforcasse, de tanta raiva que ele senpapel em rádio, cinema ou televisão.
tia do personagem. Eu guardo até hoje
Nunca chegou atrasada a um ensaio ou
em minha casa esta corda — fala.
uma entrevista.
Na rua, conversa com todos. Chega
Vaidosa, nos seus 81 anos, ela não se
mesmo a ser cumprimentada, como
deixa fotografar sem uma leve maquivelha amiga da familia, demonstrações
lagem porque "velha e feia, não dá".
de carinho que retribui:
Mas quem olha para ela não vê nem
— Não tenho pressa. Às vezes, eu
uma coisa nem outra: Feia? Tão saltidemoro mais para conversar com as
tante, alegre como é, isto é impossível.
Velha? Integrada ao mundo moderno,
pessoas. Alguns viram a cabeça e pera par de notícias, com senso critico
guntam se sou eu mesma. Costumo
dizer: "Sou eu mesma. Quer falar comiaguçado, mais parece uma menina vivida, uma menina com rugas pelo ros- go?" Tenho um enorme respeito pelo
meu público. Se não fosse ele, eu não
to, que marcam cada época da sua vida
confundida com a história dos palcos teria emprego — ela diz.
no Brasil.
No
— Sai de Barcelona na Espanha, riquetapalco desde os quatro anos, Henjá fez drama, comédia, operetas

Lília Coelho
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e tudo o que uma atriz pode fazer à
exceção de ópera, uma das coisas que
lamenta nâo ter feito e náo ousa experimentar hoje, poque conhece suas limitações.
— Eu gostaria de tentar ópera. Mas
para isto tem que ter voz e a voz já
acabou. Náo dá mais — ela conta.
Em tantos anos dedicados à vida
artística, ela ganhou o primeiro Molière
somente em 1978. pela peça Caixa de
Sombras, aos 77 anos. E se o trabalho ó
também uma necessidade de sobrevivencia, a compensação não está tanto
no salário — "você sabe, ator ganha
muito pouco" — mas nos aplausos do
seu fiel público de todas as idades.
No Teatro dos Quatro, onde atualmente vive a sogra, na peça O Suicídio,
é muitas vezes aplaudida no meio da
cena, homenagem de amigos da platéia
por tantos anos de divertimento.
— Pareço sem-vergonha, mas não é
nada disto. Fico muito tímida diante
destas demonstrações. Para mim, a salva de palmas em certos momentos vale
mais do que o ordenado que se ganha.
O que importa quando se quer ser
artista é sentir a arte dentro da gente —
conclui a atriz.
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0 VISUAL DE TODO MUNDO
NAS NOITES CARIOCAS

convidados, ta.-ibém o das pessoas
em evidência no momento.
O programa é ótimo porque
tudo é espontâneo. Não tenho uma
pauta pré-determlnada e vou falando as coisas de acordo com o que
acredito. Pretendo falar do negro,
que no Brasil, ainda é obrigado a
embranquecer e não tem uma moda própria. Mas a minha proposta
não e a de desenhar modelinhos. É
sô dar dicas.
Apesar do ritmo intenso das gravaçòes, ele não pára e acaba de
fazer as caracterizações dos personagens da peça de Manuel Puig,
Quero..., em cartaz no Teatro Ipanema. Morando sozinho na Rua
Fonte da Saudade, na Lagoa, este
chileno, de 32 anos, se diz assumido
desde muito cedo.
Meu pai era diplomata e morreu quando mamãe estava grávida
de Adriana. Ai viemos para o Brasil. Eu estava com quatro anos de
televisão é um lugar fasidade e nunca mais sai daqui — diz.
clnante para se trabalhar
A infância foi pontilhada por lei—
se
diz Carlinhos, que
A
turas e pelo acompanhamento da
tomou mais conhecido do público
carreira aa irmã. que dançava e
no participar de programas como
estreou aos 15 anos no cinema.
Canal Livre e Outras Palavras, na
Adriana morreu em desastre de auBandeirantes, Tempo quente na
tomóvel, em dezembro de 1974. O
na
Globo.
Mulher,
TVE e TV
fato abalou tanto Carlinhos que, a
Quando me chamaram para
partir daí, ele rompeu definitivafazer o TV Mulher, eu tinha uma
mente com a carreira de ator, pasvoltada
diferente,
para
proposta
sando a se dedicar aos figurinos e
orientar as pessoas no visual, mas
cenários.
uma
a
levando
numa de antimoda,
Eu estreei em teatro aos 16
analise de como é que as pessoas
anos. Sempre fui muito atrevido.
absorvem a moda. sem regras.
Desde pequeno aprendi a me coloUm piloto do programa foi gracar, náo importando o que os ouvado e um mès depois velo um
tros vão pensar de mim. Nunca
pedido rie reformulação que ele não
liguei para preconceitos e sempre
aceitou:
O departamento comercial
assumi meus namorados — ele fala.
Atualmente sozinho. Prieto conde Sáo Paulo disse que o meu trata porque não se fixa afetivamente
balho nao seria aceito pela mulher
em ninguém:
de classe média, despreparada para
Acho que estar vivo é se renoo que eu queria fazer. Como sou
var sempre. Afetivamente estou sodiferente do Clodovil. r.Ao poderia
zinho porque todo mundo está. Hofazer um programa ._ _..-! ao dele
em dia é cada vez mais difícil se
acaDesisti
e
mentira.
seria
je
porque
dar um para o outro, de uma forma
bei recebendo a indicação para o
aberta, o que faz uma parceria ser
Noites Cariocas — conta.
muito complicada seja você hoNo programa, o cenógrafo, figumem, mulher, bicho ou planta —
rinista e maquiador comenta, às
concluULíüa Coelho)
terças e quintas, além do visual dos

O inicio de carreira foi
como ator, junto com a
irmã, Adriana Prieto. O
interesse pelo visual na
composição dos
personagens fez com que
Carlinhos Prieto
começasse a se interessar
por figurinos, maquiagens
e cenários, interesse que
não abandonou até hoje.
Cotado para substituir
Clodovil no TV Mulher da
Globo, Carlinhos acabou
no programa Noites
Cariocas, da TV Record
(segunda a sexta, 23h),
onde faz críticas
bem-humoradas a respeito
do visual dos candidatos,
cantores e atores.
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UM
PRESENTE
ESPECIAL
PARA
GEÓRGIA
GOMIDE
Alberto
Beuttenmuller,
.do São Paulo

Tenho quase certeza de que
este papel de Suzana foi mandado
por minha mãe. falecida há três
meses. Minha maior critica, ela sabia
mostrar minhas falhas, sempre me
exigindo o melhor trabalho — diz
Geórgia Gomide, colocando mais um
apelo espiritualista à novela ditada
por Emmanuel, espirito que se revela
através do médium Chico Xavier.
A novela tem momentos tão
altos que deverei dar o máximo como
atriz. Por isso sinto falta dc minha
mãe — acrescenta Geórgia.
O nome verdadeiro de Geórgia
Gomide é bem estranho: Elfriede
"meu
pai
Helene Gomide Witecy —
mâe
minha
e
nasceu na Alemanha
era de origem francesa", explica — e
o nome artístico nasceu de uma
canção bastante popular. Geórgia on
My Mind. sucesso de Ray Charles.
Suzana. elemento principal do
quadrilátero amoroso de Renúncia, é

uma personalidade muito forte,
mulher que sabe o que quer. Ela luta
por um grande amor. o amor de
Cirilo, utilizando-se de todos os
artifícios, muitas vezes perdendo um
pouco os escrúpulos, apesar de ser
multo educada — diz a atriz de seu
personagem na nova novela da
Bandeirantes.
Geórgia Gomide pensava em
abandonar a carreira, pois desde que
fez Gaivota, de Jorge Andrade, na
mesma Bandeirantes, começou a ficar
esquecida, sem ser chamada para
outras novelas, apesar de 20 anos de
carreira.
— Vida de artista é dura — diz
seu filho Daniel, de seis anos. Geórgia
está agradecida ao Geraldo Vietri, autor de Renúncia, "pois ele se lembrou
de mim e o papel de Suzana é um
verdadeiro presente, peias tensões
que cria, dando grande oportunidade
à atriz dramática".
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Tapete Mágico
• Caetano Veloso e Ney Matogrosso já confirmaram suas
participações no especial de fim de ano da cantora Gal
Costa, Tapete Mágico, na Globo. Além de externas no
Autódromo da Barra da Tijuca e no show que Gal fará em
outubro no Ibirapuera, em São Paulo, o programa terá'
também uma parte gravada no Teatro Fênix, da Globo.
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MAIS INFORMAÇÃO
PARA O PÚBLICO
DE DOMINGO
a Agora mais longo —
W com uma hora de duração — e indo ao ar mais
cedo — às 20h, em vez de
20h30min, o Jornal de Domingo, da TVE, quer focalizar, com mais detalhes,
temas nacionais, internacionais, esportivos, politicos, econômicos e
culturais, mostrando os fatos mais importantes do
dia e matérias especiais.
— Achamos que existe
um espaço no domingo
que pode ser preenchido
com um telejornal. Queremos dar às pessoas essa
opção. Mas não estamos
pretendendo derrubar o
Fantástico (TV Globo,
20h), que é uma outra realidade — afirma o jornalista Carlos Newton, editorresponsável pelo Jornal de
Domingo.
Segundo ele, o Jornal de
Domingo encontrou grande receptividade do público logo apôs a estréia, há
dois anos. Na época tinha
uma hora de duração, mas
depois passou a meia hora,
começando às 20h30min.
devido a contingências de
programação. Com isso
perdeu sua audiência que
agora quer recuperar.
Newton lembra que este é
o único telejornal aos domingos, já que o Jornal de
Domingo da TVS — que é
mais recente — tem outras
características, mais ao estilo de revista.
É o diretor do Departamento de Jornalismo da

TVE, Hamilton Alcântara,
quem define o espaço do
telejornalismo na TVE:
— Informar corretamente é a melhor maneira de
ensinar e aprender sobre o
mundo. Telejornalismo
não é incompatível com
televisão estatal, muito
menos com uma televisão
educativa. É didática a informação correta, responsável e ponderada.
Transmitido em rede para sete Estados e Brasília,
através das emissoras que
compõem o Sistema Nacional de Televisão Educativa, o Jornal de Domingo
aproveitará os comentaristas — Cláudio Bojunga
(que é também editor internacional), Tarcísio "Holanda, Nahum Sirotsky e
Virgílio Moretzsohn — do
1982, o telejornal que a
TVE leva ao ar de segunda
a sexta-feira, e disporá dos
repórteres Erika Franzizka, José Regai, Lígia Gay
e Luiz Carlos Sarmento.
Maurício Arcoverde e Marcos Hoflmann respondem
pela redação do telejornal,
que conta ainda com crõnicas-reportagens de
Humberto Borges e materias culturais de José Guilherme. Os locutores são
Mário Lúcio, Sandra Martha, Vera Barroso e Cláudia Ribeiro e a produção é
de Cristiana Garcia, José
Roberto, Sônia Graça, Décio Lopes, Manuel Caetano e Márcio Parente.

E segunda a sexta-feira, à
meia-noite, e aos domingos,
a partir de 20h, a voz e a
imagem de Mário Lúcio penetram em diversos lares
através dos telejornais 1982
— 2* Edição e Jornal de Domingo, ambos da
TVE. Além disso, sua voz chega diariamente
aos ouvintes da Rádio Cidade, onde trabalha como comunicador. Embora afirme gostar muito do seu trabalho no rádio e na
televisão — onde é, segundo ele, o primeiro
locutor-apresentador negro desde a morte
do famoso Majestade (Jorge da Silva) em
1971 (sem contar a repórter Glória Maria,
que apresentou temporariamente o Jornal'
das Sete da TV Globo) — Mario Lúcio reconhece què existe sempre "uma barreira
maior" para o profissional negro.
No início senti uma certa dificuldade,
que eu consegui superar e continuo superando no meu dia-a-dia — conta.
Ele ressalta, entretanto, que nem sempre fica claro que os obstáculos sáo decorrentes de sua cor.
Se ficasse claro, seria ótimo, mas não
fica. Muitas vezes eu chego a me perguntar
se náo é uma coisa da minha cuca — lembra.
Consciente de que o negro está sempre
em segundo plano na televisão e nunca
consegue o papel principal, Mário Lúcio não
parece, entretanto, muito à vontade para
falar sobre o tema da discriminação. Paz
questão de esclarecer que não é "nenhum
revoltado".
Fico me perguntando se estou numa
posição segura para desabafar. Afinal, posso
ser mal-interpretado. Mas que dá vontade de
dizer muita coisa, isso dá.
Se por um momento ele se deixa levar
um pouco mais pela emoção, segundos depois volta a ser o profissional seguro e bemhumorado. Começou a trabalhar em 1968 na
Rádio Metropolitana e passou, nesses 14
anos, pelas Rádios Globo, Tupi, Tamoio e
Manchete, tendo apresentado durante seis
anos o programa A Voz do Brasil, na Agência Nacional. Na TVE, onde está há um ano e
meio, o programa Dossiê, há uns seis anos.
Em 1975, recebeu um convite para a TV
Globo e chegou a ter um contato com Armando Nogueira, diretor responsável pelo
Jornalismo, mas como não tinha na época o
registro profissional de jornalista, perdeu a
oportunidade.
A "mama de locução", como chamou,
surgiu quando era criança e gostava de ler
gibi em voz alta. Apesar de vocação nata,"
optou por Administração de Empresa na
hora do vestibular. Casado com Alba Regina, esse carioca de Botafogo, vaidoso na
hora de dizer a idade — "diz que eu tenho 30"
— tem quatro filhos: Anderson, de 10 anos,
Gláueio, de oito, e os gêmeos Alan e Alex, de
três. Como um bom profissional, evita gelados, mas náo deixa de tomar o seu chopinho,
recorrendo aos gargarejos de vez em quando. A preocupação com a aparência na hora
de entrar no ar é grande — "afinal estou
entrando na casa das pessoas". Mário Lúcio
garante, entretanto, que não usa maquiagem para gravar.
— Minha única maquiagem é lavar o
rosto — garante.
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Gal Costa

Rey em novela
Geraldo dei Rey, conhecido por suas atuações no cinema,
entre elas no histórico filme O Pagador de Promessas, de
Anselmo Duarte, passou a integrar o elenco de A Leoa,
novela da TVS, como Rogério.
¦

Vanja de negro

Toda de preto — chapéu, blusa e calça comprida, com a
griffe Ives Saint Laurent — a double de atriz e cantora
Vanja Orico esteve na TVE para acertar sua participação
no programa Forró (terça-feira, 22h). A gravação ficou
marcada para o próximo dia 14, às 20h.

Leandra
Leal

Angela Leal

• Leandra é o
nome escolhido
gela atriz
Angela Leal
para sua filha,
que deverá
nascer até terça
feira. O sexo do
bebê foi
revelado
antecipadamente pela
ultra-sonografia
e a atriz já
optou pelo
parto de
cócoras, na
Casa de Saúde
Portugal, no
Rio.

Ouro em Sucupira
Numa de suas caçadas de borboletas, Dirceu e Dona
Miúda acabam descobrindo ouro em Sucupira. A partir
deste fato, desenvolve-se o episódio A Corrida do Ouro, em
O Bem Amado (Globo), de Dias Gomes. As gravações
começaram na semana passada e os atores convidados
foram Denny Perrier, que fará o geólogo, e Ana Maria
Sagres.
¦

Claudinha
A atriz Paula Maria, a menina Cláudia do Tio Maneco
(TVE, de segunda a sexta, 17h30min), está entusiasmada
com a repercussão de seu trabalho junto ao público infantil.
Ela está participando do grupo de teatro Eu e Você e as
crianças que lotam nos sábados e domingos o Teatro do
América, na Tijuca, para ver a peça Chapeuzinho Vermelho, onde faz o papel título, tratam-na carinhosamente de
Claudinha.
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• A festa de aniversário da cantora
Vanusa foi badaladissima, com a
presença de grandes nomes do

meio artístico e esportivo. Tudo foi

preparado pelo Ademir Vicente,
atual amor da loura, que tratou de
todos os detalhes com o maior carinho. O rapaz nâo dá bola fora. Tem
prática.-
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UM VENCEDOR

SACO DE GATOS

Coisa que Wagner Montes não aceita é
ser chamado de demagogo. Explica que
jamais faria demagogia arriscando sua próe promete continuar a defender o
pria vida
"Nada
vai me esmorecer, nem a
povo.
própria morte, mesmo porque já venci
duas vezes: na hora do meu acidente, e
depois, no hospital, quando botaram sangue errado em mim. Eu venci meu próprio
destino", declara.

Depois de uma ausência de quatro anos,
Ary Toledo, o mais paulista dos humoristas, esta de volta aos palcos com o espetaculo Pois É.... em cartaz no Teatro Záccaro,
o próprio Ary.
em Sao Paulo. Segundo"cômico,
político,
trata-se de um show
dramático e gtnecologico". Em cena, ele
lula de sexo. futebol, música, alem de tabus
e preconceitos É um show preparado com
pimenta malagueta para maiores de 18
anos, como diz Ary.

FUSCO SECRETO

•

COM SAMBA
Zizi Possi volta a se apresentar em
shows, dos quais se tinha afastado depois
que Ângela Rò Ró aprontou um escândalo,
enquanto ela cantava no palco. Ao mesmo
tempo, Zizi prepara o LP Asa Morena, o
quinto de sua carreira, na qual pela primeira vez grava um samba. Trata-se de ViverAmar-Valcu, de autoria de Gonzaguinha.
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IMITAÇÃO BOA

DELÍRIO JAPONÊS
A critica cio Japão simplesmente delirou
com a apresentação da sambista Clara
Nunes em Sendai. no Teatro Miyagui Kenmin Kaikan, que ficou lotado. No espetáculo, Clara interpretou os sucessos de seus
cinco discos lançados no Japão e mais
algumas composições ainda inéditas neste
pais. do LP Nação.

O ex-imitador de Roberto Carlos, RicarBraga, anda às voltas com um amor
secreto. Não pensem que é alguma coisa
está
proibida, não. Na verdade, RicardoAmor,
lançando um novo LP intitulado
Secreto Amor, repleto de musicas romànticas. Além do disco, o cantor está muito
contente, porque seu sucesso está atravéssando fronteiras na América Latina.

%
Tüdo

^Bn
Vanusa m#_é

• A imitação que Zuraio fez da cantora
Maria Alcina no humorístico Alegria 82
deu o que falar. A própria cantora, sentindo-se honrada com a homenagem, fez quêstão de enviar uma carta à TVS dando-lhe
os parabéns. Alcina elogiou, além da interpretação de Zuraio, as roupas escolhidas
para o número.
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Azarão
• Riva Nimitz, a Matilde de Os Imias
grantes, levou um tombo durante
enfaixar
gravações da novela e teve queapelido de
o joelho. Mas quem recebeu o
azarão na Bandeirantes foi Márcio de
Lucca, o Waldomiro de A Filha do Silêncio: numa só semana, teve que levar
um banho de água gelada em cena,
Paulo
quando a temperatura em São e foi
era de 2 graus, caiu do cavalo
obrigado a gravar na chuva porque suas
cenas não podiam ser adiadas. Ainda na
Bandeirantes, a atriz Márcia Corban, a
Alzira de A Filha do Silêncio, foi assaitada pela terceira vez, perdendo todos
os documentos. Já corre o boato de que
a bruxa anda solta na Rede e, por isso,
todos os atores devem mandar se benzer logo.

SÉRGIO RICAR DO
FAZ AS PAZES
COM A TELEVISÃO

cie telenovela nos anos
50 — trabalhou nas extintas
TV Rio, TV Tupi e TV Excelsior — Sérgio Ricardo, ou melhor. Joáo Lutíi, volta aos viGALA
deos como ator na próxima
da TV Olobo. Parabéns Para Vocé, num papel quase autobiográfico, o de um
pianista de boate.
Ninguém lembra, mas eu comecei minha carreira como ator. Quando fui dirigir
cinema e que larguei a profissão. Mas agora
resolvi fazer as pazes eom a imprensa eletronua Nao estou fazendo concessões: —é que
diz.
nno quero mais ficar marginalizado
nechamado
ser
para "ou
Cansado de nao
—
nhum show ou programa de televisão
eu sobrevivo mediocremente ou saio do pais;
—
minha opção e ficar e entrar no esquema"
rgio Ricardo, 50 anos, está em plena produtividade. Acaba de escrever seu primeiro
livro de poesias. Elo: Ela. Além disso, tem
projetos cinematográficos e teatrais sobre
sua experiência na favela do Vidigal. onde
ele mantinha um barraco como ateliê.
Bandeira de Retalhos, filme e peça, vai
resumir essa experiência contando através
de urn samba rasgado, e diálogos em verso, a
lula dos favelados pela posse da terra. O
projeto de Sérgio Ricardo inclui ainda a
construção de um teatro na favela do Vidigal
- projeto de Oscar Niemeyer — em regime
de mutirão, pelos próprios moradores.
De sua volta como ator depois de mais
de 20 anos. Sérgio comenta que só aceitou

trabalhar em Parabéns para Você porque o
papel de Carlinhos nào o violentava.
— Eu queria voltar sendo eu mesmo e o
Carlinhos, um pianista de boate, não se
choca em nada com minha personalidade,
porque tem muito a ver com a minha própria
história. Nossa semelhança de caráter é incrivei: ele é um sujeito otimista que leva a
história para a frente e. por acaso, toca
músicas de Maysa, Silvinha Telles, Dolores
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Duran, pessoas com quem eu me relacionava muito bem — afirma.

Rememorar seu inicio de carreira como
musico, quando tocava piano nas boates da
moda. parece ser sua função em Parabéns
para Você. seriado cujo tema é a crise existencial dos 40 anos. Sérgio Ricardo nâo
descarta a hipótese de continuar a trabalhar
como ator depois dessa re-estréia, promovi"esse
da por Daniel Filho. Segundo ele,
autobiográfico,
de
personagem tem muito
mas os próximos podem náo ter".
Paulista de Marilia, Sérgio Ricardo não
gosta de comentar o feito que o imortalizou
— num Festival da Record, em 1967, ele foi
vaiado e quebrou seu violào jogando os
— nem sua retirada do
pedaços na platéia
circuito artístico. Para ele, esse boicote dos
foi uma coisa muito
meios de comunicação
"com a abertura política, as
obscura, mas,
emissoras de televisão certamente eliminaram vários nomes de suas listas negras'.
Afinal, "nunca fui guerrilheiro, nem sequestrei ninguém. So fiz musica", reclama. (Debora Chaves)
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PARTICULAR.
DESTE TAM/kNHO,
PARA
,
PARTICULAR.
|
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['yi MAIS ENTREVISTAS...
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PERGUNTO QUANDO OLHO MO
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Há um programa na TV realmente de peso, pois o
repórter que o apresenta PESA 200 quilos, divididos entre gordura e ouro — de anéis, medalhas, cordões, pulseiras...

POR. ISSO
MESMO
OA' ESTOU
PROVI C5ENCIANDO UM
SEM MAIOR.

'"'' * "* SB_\

i

apresenta

r ÉiCiCoCJ
Arte: CARLOS CHAGAS
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O PESSOAL PE CASA ANDA
RECLAMANDO GUE EU NAO DEIXO MEUS
CONVIDADOS FALAREM, O OUE É UMA
ENORME INJUSTIÇA, E PARA PROVAR PASSO A PALAVRA AO MINISTRO
DEU FIM NETO.
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COMO _
VÊEM, NAO
TENHO
CULPA
SE ELES
SE LI.
TAM A
TOSSIfit!

AH, DEVE .SER O MEU
INFORMANTE. COMO
SABEM, GASTO MAIS DE
ZOO MILHAS POR MÊS
SO DE TELEFONE, MAS
EU NEM ESQUENTO.
CÊS TÉM OUE VER O
OUE EU GASTO EM
COMIDA '

iNÊ I w

Texto: CLÁUDIO ALMEIDA
ALO?SIM? E MESMO?
VAI SAIR OO PPF ? TA'.. OA'
ANOTEI...O OUÊ° RENUMOOU
DE A.OVO?CERTO... SIM-.OA/OEPFAZENDO GINÁSTICA
NOS JARDINS DO PALÁCIO...
De CUECA VERDE-OLI VA "?
OK... S>0 ISSO ? TA'. SE TIVER.
MAIS NOVIDADES ME LIGA.
OUTRO
PRA VOCÊ/
SAL-OMÉ!
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AGORA
O NOSSO
PROXIM-O
ENTREl/IS
TADO, O
TÊCÍMIOO
MELE
SANTANA !

rr ¦¦.-:¦:¦--¦

PARECE OUE ESTA
INSINUANDO ALGO.
VOU MANDAR
SERVIR UM COPO
DA'GUA. MEU
PROGRAMA
É O
QUE TEM
ÜNICO
PRA
SERVIR
GARÇOM
UM COPO D'AJ3UA.
PARA OS CONVIDADOS...
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E PRA MIM TRAGA ALGO
BEM SIMPLES: FEI30APA .
FILÉ CHATEAU3RIANP COM
FRITAS SALADA FRANCESA.
MAIONESE,RISOTO DE SALINHA,SALMÃO COM CREME ¦
TORTA &E ESPINAFRE E
DUAS GARRAFAS DE
VINHO BRANCO SOSREMESA NAO OUE ENGORDA...

FERRElO
NETO
GOSTA
DE VARIAR •
CHEGA DE
AVI AO E
DE
SAI
AMBULÂNCIA.'

oue

AINPA_SAO P14AS PA
MAN HA... MAS VAMOS
ENCERRAR M<MS
CEDO O PROGRAMA ... ARF.. DE HOJE
COF.COFI... POROUE
N/ÍO ME SINTO
MAPA SEM ...
ARROUT...

TAMBEM,
FUMANPO
E COMENPO
PAOUELE
JEITO
NAO ha'
CORAÇÃO
OUE
AGÜENTE-'

NADA.'ELE
ESTA'
ASSIM
DESPE
OUE A
COWCÍO
DO OURO
caiu'
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£/e fe/_ 7. números diferentes de telefone: o
mais recente — 540.1040 — só comprou
porque o final é o ano de nascimento do
poeta persa Ornar Khayan
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ESTREIA
_A TV STUDIOS
Débora Chaves

Gordo profissional — atualmente está com 100 quilos
- e mulherengo por opção.
Carlos Imperial volta a atacar na televisão com o
Show do Imperial, que estréia quarta-feira na TVS.
ãs 23h, para competir com o
Programa Ferreira Netto,
da Bandeirantes, e Noites
Cariocas, da Record.
-_i ROÇANDO a Zona Sul
dc sua juventude —
quando foi campeão brasileiro de rock'n roll e
líder dos Centauros, um
grupo de 500 lambretas
rum ponto na praça do Lido. em
Copacabana - pela Zona Norte e
Baixada Fluminense. Imperial agora
o Rei dos Subúrbios. A ponto de ter
lançamento cie seu novo programa
promovido pelas melhores equipes
ue som du subúrbio, no Clube Olaria.
amanha, num show gratuito com a
participação de vários cantores, como Gerson King Combo. que ele
lançou no mercado fonográfico.
Eu sou um mutante, mas meu
m 'tm .io e nao misturar as atividades,
guando estou filmando, nao faço
te.itro nem televisão e o resto, minha
¦ infira de musico, compositor, profiiüor de discos, ator. diretor, produlornalista e escritor, eu vou fa,'i-ndo quando pinta — explica.
Iiummu da rotina -- "quando en•im o saco viajo,
porque descobri
¦ Nova Iorque e meu melhor anaImperial so trabalha por
p:.!.'¦•!• ja que e de família rica. os
Corte Imperial de Cachoeira de Itapeüunm. no Espirito Santo. Show do
iiip. rial
no ar de segunda a sexta
e bem a cara do dono: um progra.1.1 carioca, irreverente, brincalhão e
cheio de prêmios e concursos.
O Silvio Santos me deu carta
branca. So nao posso falar mal das
¦as. porque isso ele nao gosta,
: ; de resto, quem manda sou eu.
E. .ou querendo fazer uma coisa in_<<rmal. onde o telespectador vai rir,
concorrer a prêmios, entrar em concursos e saber da vida das grandes
personalidades do Rio — descreve.
Carlos Imperial nao quer um clima de entrevista no Show rio Impe"os
rial
programas do horário.
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ABAIXO A SISUDEZ
E A CARETICE
a Petebista histórico — "fiz parte do
™
Grupo dos Onze criado por Brizola
quando foi eleito deputado pelo Rio,
em 1962" — Carlos Imperial aceitou a
candidatura para vereador pelo PDT
quase como um dever cívico.
— Sempre fui fanático pelo Brizola,
mas eu nâo sou PDT. sou brizolista. Só
aceitei essa candidatura porque ele
me disse que era importante e tambem porque as equipes de som me
pediram — afirma.
Preso 13 vezes depois do golpe de
1964 — "no Natal de 68, eu fiz uma foto
no vaso sanitário e mandei para todo o
Ministério, inclusive o Presidente, em
que dizia: espero que Papai Noel faça
no seu sapato o que estou fazendo
nesse cartão" — Imperial confessa que
sempre falou mais do que agiu.
- Nào sei por que fui preso tantas
vezes, se nunca peguei em armas nem
assaltei banco. Aos 18 anos. fui comunista como todo mundo, mas agora
sou socialista brasileiro. Apesar de rico, sou a favor de todos os princípios
socialistas — explica.

como o Ferreira Netto e o Noites
Cariocas.de linguagem muito elitista,
bem ipanemen.se - já têm entrevista demais."
E garante què seu papo ê mais
abrangente, porque muito ligado as
equipes de som que animam os bailes dos subúrbios cariocas.
— O povão se identifica muito
comigo porque mostro o que ele quer
ver. O Show do Imperial vai ter
.sempre um destile de mulheres boni-

Mesmo comprometido com sua
campanha de vereador, ou talvez por
isso mesmo. Imperial aceitou comandar um programa — Show do Imperial
na TVS. Segundo ele, apresentador
e candidato não se misturam, a não ser
pelo detalhe de que, "se eu levar políticos no meu programa, serão pessoas
que eu curto e existem políticos que
não sào do PDT que eu também
curto".
— Sou muito amigo do Moreira
Franco e da Dayse Lucidi. No meu
programa só vai quem eu quero porque não posso convidar para minha
casa pessoas de quem nào gosto —
afirma.
Sua plataforma política — "Se quiserem um Rio mais alegre, pilantra.
sincero e verdadeiro, votem em mim"
é idêntica â sua plataforma televisiva, que exalta a pilantrice e alegria
em detrimento da sisudez e seriedade
dos Ferreira Netto da vida.

tas: o telespectador vai votar, pelo
telefone, para eleger as pernas mais
bonitas, o rosto, a modelo da rua e
até mesmo a garota da semana.
Como prova de sua popularidade.
Imperial anuncia que atualmente
suas namoradas são todas suburbanas, '"de Pavuna e Caxias, principalmente", e que todas as mães adoram
ele saia com suas filhas. Afinal,
que
"eu as levo às melhores
boates para
beber e comer do bom e do melhor e
o encontro é sempre uma grande

curtição. sem amor é claro, porque o
artista não pode amar".
De seu primeiro casamento, com
Rose. ele tem dois filhos. Um é fotografo da Editora Bloch e a outra
dona de uma confecção. Tem ainda
mais dois filhos estrangeiros, com as
atrizes italiana, Wilma Lunard, e
francesa Margit Bell.
Na época, eu curti muito elas
resolverem ter um filho meu, mas
agora estou transando de que sejam
retiradas, das certidões de nascimento, as patemidades desses filhos, porque não tem sentido ser pai de longe
explica.
Com uma casa na Barra da Tijuca. onde curte seu hobby preferido,
além das mulheres, é claro — a
fotografia. Imperial ainda mantém,
"para as emergências", um apartamento na Rua Djalma Ulrich, a um
quarteirão de seu habitat. a Rua
Miguel Lemos.
Imperial é gordo porque quer —
"quando vou fazer
um filme procuro
engordar o mais possível" — e por
que todos os seus ídolos são gordos:
Sancho Pança de Dom Quixote. Orson Welles e Marion Branco. Além do
mais. para seu eterno papel de pilantra e gozador. nada melhor do que
uma farta barriga que, na sua opinião. o identifica com o püblico-alvo
de sua pomo-produçáo cinematrográfica.
Já fui atleta, mas a convivència com o grand-monde me fez engordar. Quando fiz um regime, realmente notei que as mulheres se interessavam mais, mas agora já uso profissionalmente minha gordura, apesar da
diabete. Ser gordo, para o povão, é
ser igual a ele, sem oportunidades.
Nos meus filmes, homem bonito só
aparece como homossexual, impotente e marido traído. Quem se dá
bem e fica com as melhores mulheres
sou eu. o gordo — conclui, filosofando.
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Primeiro, foi o desquite, do ator e diretor Paulo José: todo mundo
falou, comentou,"é opinou. Logo em seguida veio o verão e, com ele, a
tese:
preciso voltar ao amor de homem com mulher",
•epois, mal baixara
Eolêmica
a poeira, ela apareceu no Canal Livre que teve
por entrevistado o General Dilermando Monteiro — Comandante do
2o Exército no Govemo Geisel, após as mortes do jornalista Wladimir
Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, sob a responsabilidade do
General Ednardo d'Ávila — e sua atuação, "representando o povo",
teve repercussão inesperada. O fato é que há mais de um ano Dina
Sfat não sai da berlinda, seja no meio televisivo, seja nos bares do
Rio, seja até mesmo nas casas dos telespectadores, a quem ela agora
chega pelo rádio, debatendo, polemizando sempre, subvertendo a
discussão preconceituosa que caracteriza os programas radiofônicos
onde se discute o prosaico cotidiano brasileiro.
Débora Chaves
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á reconciliada com os homossexuais — a quem sua proposta de
um retorno ao velho amor heterossexual, no último verão, chocou
profundamente — e livre do peso
de sua atuação no Canal Livre do
General Dilermando Monteiro, a
atriz Dina Sfat diz que está vivendo um
momento mais tranqüilo, sem radicalismos.
Dei muitas radicalizadas no ano passado, no falar e no fazer, como foi o caso da
minha decisão de posar nua. Agora estou
num ano de menos afirmações e mais conforto com minha própria identidade a fim de
ficar no meu cantinho, fazendo o meu trabalho — afirma.
Trabalho é o que náo falta para Dina.
que. em plena temporada de Hedda Gabler.
no Teatro Glaucio Gil, parte para a Europa
amanhã com a expectativa de fazer um filme
lá ainda este ano. Para completar, uma
participação semanal nos Debates Populares, dentro do programa de Roberto Figueiredo, na Rádio Globo.
Cachê simbólico de Cr$ 20 mil e publicidade, em troca de sua participação sempre
às quintas-feiras de manhã, foi o trato que
Dina fez com a Rádio Globo. "Ela é brilhante", exclama o debatedor Áureo Ameno,
"justamente
porque consegue ser popular
assumindo posições nada populares".
As pessoas acham que eu sei debater
e, na minha peregrinação para divulgar Hedda Gabler, acabei ficando como debatedora
do programa do Roberto. Eu estou achando
engraçado fazer rádio e sei que fui convidada
justamente porque não sou expert em assunto nenhum — explica.
Aliás, Dina faz questão de dizer que a
única razáo pela qual todas as suas declarações fazem sucesso — ela confessou ter medo
de generais e previu a volta do amor entre o
homem e a mulher — é a total falta de
assunto do pais.
Sem compromisso de ser racional e lógica, Dina não tem medo de se contradizer.
"Sou muito emocional e intuitiva, mas também não me acho no direito de fazer discurso
sobre o que não tenho convicção, embora
nos Debates Populares eu fale de tudo".
Antimusa de um verão fracassado, não
se arrisca a previsões sobre o próximo, mas
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tem uma boa explicação para seu repentino
sucesso.
No Rio se cria muita moda, modelo,
tipo, e eu caí nessa. O Yves Montand é um
bom exemplo disso: atualmente ele é o
maior sucesso, mas tenho certeza de que se
ficasse três meses aqui acabaria virando um
saco — graceja.
Autodefinindo-se uma pessoa simples,
Dina confessa uma certa timidez por ser a
convidada especial do último programa da
série Nova Mulher (TV Bandeirantes). Ao
mesmo tempo, porém, está feliz por ser considerada um bom pretexto para reunir tantas pessoas interessantes, como Branca Moreira Alves, Thomaz Souto Corrêa, Joaquim
Pedro de Andrade, Fernando Faro, Fernando Peixoto, a socióloga Léiia Gonzáles e a
psicanalista Elizabeth Müller.
O programa foi ótimo porque eu não
fiquei na berlinda. A produção convidou
pessoas que eu adoro, outras que nem conhecia, e se revelaram fantásticas.
Sem previsão de data para ser apresentado, o especial Dina Sfat do programa da
Bandeirantes vai mostrar a Dina mulher,
falando de sua descoberta da individualidade, seu trabalho no teatro, cinema e televisão.
Como num programa de auditório em
que o júri se divide em bons, maus, sensatos
e inteligentes, os Debates Populares, por sua
vez, criaram para Dina o lugar de uma
mulher feminista, esclarecida e decidida.
Seu maior oponente no programa, o debatedor Áureo Ameno — francamente a favor da
pena de morte para os estupradores e seqüestradores — faz o papel de advogado do
diabo, e Dina, como sempre emocional, a de
defensora da sensatez.
Pregando a libertação da mulher através da independência econômica ao debater
um dos assuntos do dia — igualdade entre
mulher e marido no Código Civil — ou mesmo falando do aumento do camarão, Dina é
uma subvertera de valores dentro do tradicional programa. Na hora em que Roberto
Figueiredo lhe pergunta sobre o aumento do
camarão, pausa e a observação: em vez de
falar de camarão, que ninguém come mesmo
há muito tempo, que tal falarmos do voto
camarão?
Rindo muito, Dina completa: num país
onde faltam idéias, qualquer pessoa que
"E eu
pensa faz sucesso.
penso", conclui.
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i ti levisor cx 610 US, (ia JVC
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w com uma tela clc seis
polegadas, seletor de canais UHF e VHF
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' ''
entrada especial de video e áudio para se checar as
'%2LL
gravações. Seu :*P^ssí<MS!S!«»«te •so. .sem batenas. e de
quatro quilos. Custa cerca de CrS 130 mil
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Livros sobre videocassete
• As Loias do Livro Eletrônico avisam
¦ o livro Manual do Videocassete.
de Jairo Tadeu Longhi, encontra-se à
vencia no Rio ã Av. Marechal Floria- 1" andar. A livraria tem

outros livros, nacionais e estrangeiros,
sobre o assunto, como Grabación de
TV en Color (espanhol». Videocassete
Itecorders (inglèsi e Princípios Básicos de Videocassete, este da Philco.
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a Também é da Bib
emendar fitas que arrebentam, cortar
w trechos de fitas e o kit para
juntar a outros. O Video Tape Splicer custa Cr$ 15 mil
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Contrato com Jece Valadão
• A Mac Industrial, única empresa brasileira a fabricar fitas
de video e áudio, na Zona
Franca de Manaus, acaba de
abrir um novo mercado: a comercializaçáo de filmes nacionais em videocassete. Assinou
um contrato com a Magnus
Filme, de Jece Valadão. para
reproduzir todos os filmes da

empresa. Os primeiros, a serem lançados no mercado
dentro de 45 dias, sâo: Os Cafajestes, O Enterro da Cafetina, História de um Crápula,
Obsessão e Matador Profissional. A Mac Industrial pretende fazer contratos da mesma natureza com outras empresas nacionais.

Sucesso da Broadway
• Uma boa dica para quem gosta de musicais americanos é o
filme Oh Calcutá, há vários anos peça de sucesso na Broadway.
Já se encontra à vendas nas lojas especializadas ou à disposição
dos sócios de videoclubes.
''*"'*&______-^ÍI^____\_\__\_\\\___\\\\\\wmmwm\mm\_w_V*^W*^M&f ' ^__}^^^ÊMwlB____W_____________W__fW^^^sS3fí^

Mais novidades
ilmes que chegaram ao mercado: Raglime, I'or liu Punhado de Dólares. Cafs
IVople e Evil Speak. este ultimo um filme
de terror da Foz que bateu recorde de
audiência nos Estados Unidos. Para
quem prefere comprar, ao invés de alugar
nos videoclubes, cada fita sai por CrS 25
mil, mais ou menos.

a Já se encontram à
w venda baterias
para
os videocassetes
Panasonic 5500 e 5200.
Cada uma custa em
torno de CrS 25 mil.

Um portátil diferente
• O último lançamento da
JVC é o videocassete HR-2 650
portátil, que possui timer para oito programações diferen
tes com limite de 14 dias (o
que permite que durante este
periodo a pessoa viaje e grave
oito programas diferentes em
horários diferentes i. Ele tem
ainda dolby, que é um filtro de
som. é estereofónico (dois canais de som) e permite inserçáo na imagem — isto é, depois de gravar uma fita. você

pode gravar trechos em qualquer parte da fita. desde que
se deixem previamente os intervalos para isso. Além disto,
grú-.-n também em seis horas e
é o primeiro gravador oara
amadores com quatro cabeças
de vídeo. Custa cerca de CrS
420 mil. Pelo mesmo preço,
para quem prefere aparelhagem de mesa. com as mesmas
qualidades do portátil, a JVC
lançou o HR-7 650.

Domingo, 5 de setembro de 1982

JORNAL DO BRASIL! I

*^_s_____

•••••••^•••••••••••******w

,_iíáslfpí •_.

..*•••_••

¦" _.

&'^__il''ttta*__?_^ ___

_B^jf-__-_il_Í__t ___-Çt>' *^ *--<_^?___afi_Í___
____?_____¦___?!S.:.. !_¦!
'

¦¦•-' ?_í_í!3_P^_^-_- ¦_ ¦
*_*f^' :._:^^'

¦-£ CZ-Twfô-lg
¦:. ;*.¦/

^^^^^Wk

j_2.

_S_f

XJr

tr

'í ,'

^^j__^ÍÍ___É__-__^____P ^^ ____. ^ ^"

S'

li

Novo nariz

Pirlim
pimpim
Com narração, em off, de
Zilka Salaberry e apresentaçáo de Aretha (filha de
Vanusa com Antônio Marcos), o especial Pirlimpimpim, 100 Anos de Monteiro
Lobato (Globo) vai ao ar
dia 8 de outubro. O último
nome confirmado para o
elenco é o de Jorge Ben,
que fará o Saci, num número especial que compôs
para o programa.
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• A atriz Jalusa Baççelos, apresentadora de
Delas (TVE, segunda a sexta, 9h45min e
15h30min), deixará, no próximo dia 12, o elenco da
peça Mame-o ou Deixe-o, em cartaz no Teatro
Rival, para fazer uma plástica reparadora no nariz,
sendo substituída por Nádia Carvalho, filha do
falecido ator Rafael Carvalho. A cirurgia será
realizada no dia 17 por Johnson Silva, também
produtor de Boa-Noite Brasil (Bandeirantes) e não
afetará a participação de Jalusa em Delas, pois a
atriz/jornalista deixará programas gravados suficientes para um mês. Há cinco anos Jalusa quebrou o nariz num acidente de carro e, como ele não
ficou bem colado, lhe está causando agora problemas respiratórios e de visão.
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Kelly no 11
Depois de uma ausência
inexplicada — ou justificada por "motivos de saúde"
— de mais de três meses da
Bandeirantes, onde apresentava Ginga Brasileira
há dois anos, João Roberto
Kelly estréia na TVS dia
15, em Conversa de Botequim, onde ele, informalmente ao piano, recebe
convidados. O programa,
quarta-feira, às 21h, tem a
participação fixa do jomalista Walter Magalhães. Os
dois primeiros já foram
gravados e têm como convidados Aguinaldo Timóteo, Wilson Simonal, Aldine Müller, Noite Ilustrada,
os jornalistas Décio Piccinini, Liba Firdman e Sílvio
di Nardo.
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Jardel Filho
Para José
Roberto
Maluf,
superintendente, a
Rede
Bandeirantes
optou em
definitivo
pelo
telejornalismo

.o __ Semprun

I
í

Semprun questionado
• Bombardeado por perguntas do tipo
"por
que um descendente de nobres, nascido numa família burguesa, ingressaria
no comunismo?" ou "apesar de fazer, em
seus livros e roteiros cinematográficos,
uma constante critica ao socialismo, porque não a coloca em prática participando
ativamente de movimentos que por si só
desempenham este papel, como o pacifis-

Velhos
amigos
• Muita emoção no
encontro do ator Jardel
Filho com Grande
Otelo durante a
gravação do programa
Os Astros (TVE,
sexta-feira, 22h), que irã
ao ar no próximo dia
17. Os dois se
conhecem desde os
anos 30, quando Otelo
começou a fazer teatro
de revista na
companhia de Jardel
Jércolis, pai de Jardel.
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mo, ecologismo e até mesmo o movimento feminista?", o espanhol Jorge Semprun, 58 anos, conhecido crítico do comunismo da linha soviética, conversou Íongamente com jornalistas e historiadores
brasileiros durante a gravação do Canal
Livre de hoje (22h30min) na Bandeirantes.

Desistência
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• Vinte dias como apresentadora de Onda 82 (TVE,
segunda a sexta, 13hl5min e 20h), em substituição a
__¦ __H_r
Ayres Filho, foram suficientes para que a atriz Lídia
Brondi desistisse de seu novo trabalho para poder se
dedicar melhor às suas atividades artísticas. A nova
apresentadora, a modelo Márcia Fumagalli, começa a
gravar essa semana os programas que deverão ir ao ar na Jalusa
Barcelos
próxima.
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Ao mesmo tempo
• O núcleo do Caso Verdade vem gravando dois programas ao mesmo tempo. Um no Nordeste — A Hora e a Vez
de Germano da Hora, de Armando Costa — e O Caso
Simone, de Alberto Salva, que está sendo gravado aqui
mesmo, no Rio. Para o primeiro, a equipe de produção
ainda está selecionando os atores da região, mas as
externas em Pernambuco (Recife e Caruaru) já estão
acertadas. O segundo tem Naijara Turetta no papel
principal e Leonardo Vilar, Dilma Lóes e Denny Perrier
como atores convidados.
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Bandeirantes terá brevemente
uma equipe "Unidos,
de telejornalismo
nos Estados
graças a
um convênio firmado com a
CBS, uma das trés grandes redes americanas de TV. Além
disso, já conseguiu o direito de transmissão
dos Jogos Pan-Americanos em 1983 e está
estudando a possibilidade de transmitir a
Copa do Mundo em 1986, na Colômbia.
Esses sáo os primeiros resultados da
viagem a Nova Iorque do superintendente
administrativo da emissora paulista, José
Roberto Maluf, que instalou naquela cidade
o novo escritório da Bandeirantes, na Quinta Avenida, n° 500. O convênio com a CBS
prevê ainda estágio para profissionais brasileiros e uma troca de serviços jornalísticos,
com intercâmbio de noticiário.
— Temos uma grande responsabilidade,
agora que passamos a liderar, em São Paulo,
os programas noturnos, na faixa das 22h.
Por duas vezes já conseguimos Ibope de 31.7,
contra 28.0 da Globo e 13.0 da TVS. Nós não
estávamos esperando uma reação tão rápida
depois das contratações de Flávio Cavalcan-

ti e de Ferreira Netto. Afinal, a Globo domina o horário há mais de sete anos. Estamos
satisfeitos, mas vamos melhorar ainda mais
— diz Maluf.
O superintendente da Bandeirantes confirma o interesse da emissora por J. Silvestre, hoje na TVS. Por enquanto, diz, há
apenas conversações entre as duas partes,
pois o apresentador tem contrato com o
SBT até o próximo ano. Para Maluf, todas
essas investidas significam que a Rede Bandeirantes optou, em definitivo, pelo telejornalismo — no momento, tem 25 horas por
semana dedicadas a ele.
Aproveitando sua viagem aos Estados
Unidos, o superintendente administrativo
trouxe diversos programas especiais, entre
eles o rock show de Paul McCartney, com
The Wings.
— Outra novidade — diz Maluf— é que
estamos trazendo o Campeonato NorteAmericano de Basquete Profissional. Creio
que daremos uma grande contribuição ao
basquete brasileiro, inclusive de caráter técnico, apresentando esses tapes. (Alberto
Beuttenmuller, de São Paulo).
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Hugo Gome:
O Pequeno Billy pinta um
quadro mais próximo da verdade em torno de Billy, the Kid, o
famoso bandoleiro, mas a lentidão do filme é fatal. A presença de Akim Tamiroff confere interesse, ao inédito na TV,
Um Gangster Que Veio do
Brooklyn
15 h — Canal 4 — Caçadores
de Corais (Hunters cf the
Reef). Americano (78) de Alex
Singer, com Michael Parks.
(Cor)
21 h — Canal 9 — 0 Pequeno
Billy (Dirty Little Billy). Americano (72) de Stan Dragoti,
com Michael J. Pollard. (Cor)
23h45min — Canal 4 — Scrupies (Scruples). Americano
(81) de Robert Day, com Shelley Smith. (Cor)
24h — Canal 11 — Um
Gangster Que Veio do Brooklyn. Italiano (67) de Enio Salvi, com Akim Tamiroff. (Cor)
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í-.IfiS!!.:-.: :• y<i<mM.'rr-r :-'-Jane Asher não consegue resistir à sedução de Michael Caine em
Como Conquistar as Mulheres (canal 4, 22h50min)
roteiro de Bill Naughton,
baseado em peça homônima de
sua autoria, Como Conquistar as
Mulheres foi uma das surpresas de
1966, não somente pela habilidade
COM
demonstrada pelo diretor Lewis
Gilbert, inexperiente no gênero, como por ter
revelado Michael Caine, ator expressivo que
aproveita ao máximo seu papel de sedutor.
Importado por Hollywood, poucas vezes
conseguiria retornar ao mesmo nível
interpretativo e nos últimos anos vem-se
mostrando quase que uma versão britânica de
Robert Mitchum, com seus olhos sonolentos e
ar indiferente.
Comedia satírica com pitadas de drama,
Alfie tem seu ponto alto no elenco, eficiente
cie ponta a ponta, com destaques, além de
Caine, para Shelley Winters (única americana)
e Vivien Merchant, que concorreu a um
prêmio da Academia.
O sucesso do filme foi tão grande que se
candidatou nada menos do que a cinco Oscar: de
Melhor Filme (concedido a O Homem Que Não
A CONQUISTA DO OESTE
IV B.indeirantes — 20.i
(The Gun That Won the West)
!;i.iti:..'.,,.i(.) norte americana, dirigida por
". n
irj McLveoty Elenco Jim Arness,
Lv.i M.irití Sdiru, Ann Doran, William
: . ¦ 1'i.ryn Holcomb. Richard Kily.
.ioilner. Vicki Schreck
Na
década de 1860, durante a guer
ra civil norte-americana, homens corajosos lutam contra índios, tempesta
dos de areia e a natureza hostil para
sobrevivor numa terra nova e completamente estranha. Feito para a TV.
HERCULES CONTRA OS DRAGÕES
IV Studios — 22h
(Ercole Contro I Gronone) — Produção
italiana de 1969, dirigida por Cario Ludoviço Bragaglia elenco. Massmo Sorato.
Mickey Hargitay, Jayne Mansfield. Colondo. (130min)

y-^Á

Vendeu Sua Alma), Melhor Ator (dado a Paul
Scofield), Melhor Roteiro (ganho por O Homem
Que...), Melhor Atriz Coadjuvante (recebido por
Sandy Dennis em Quem Tem Medo de Virgínia
Woolf?) e Melhor Canção (obtido por Born Free).
Alfie serviu, também, para dar impulso à
carreira do pianista, arranjador e compositor
britânico Burt Bacharach, que já se destacara no
ano anterior em Que É Que Há, Gatinha? Igualmente importado por Hollywood, Burt se casaria
com Angie Dickinson e ganharia nâo uma, mas
duas estatuetas douradas, pela melhor música e
canção (Raindrops Keep Falling on Mv Head) de
Butch Cassidy.
Produção de TV baseada em fatos reais.
Código Morse é a história dramática de um
piloto da Marinha americana que durante sete
anos e meio fica em poder de seus captores nortevietnamitas, enfrentando com estoicismo torturas e um tratamento cruel. Hal Holbrook tem um
bom desempenho e os momentos de seu cativeiro às vezes emocionam, mas no lado americano
há muita superficialidade e o excesso de nacionalismo, ao final, chega a incomodar.

" Para se vingar
do Rei Euristeu, que
mandou matar sua mulher. Hércules
(Hargitay) se dirige a Hecelia, onde a
filha (Mansfield) de seu inimigo lhe
conta que o pai foi morto por um
usurpador. O herói luta contra a hidra,
monstro de três cabeças, e foge da
terra das Amazonas.
COMO CONQUISTAR AS MULHERES
TV Globo — 22h50mm
(Alfie) — Produção britânica de 1966.
dirigida por Lewis Gilbert. Elenco: Michael Camo, Shelley Winters. Shirley Anne Field, Vivien
Merchant,
Eleanor
Brown. Julia Foster, Milhcent Martin.
Denholm Elliott. Colorido |114min).
**** Alfie (Caine), inconstante e
inconseqüente, vai de conquista em
conquista, deixando atrás de si um
rastro de sofrimento, até que uma
quase tragédia o faz amadurecer. Prê-

mio Especial do Júri em Cannes. Canção-tema, Alfie, de Burt Bacharach e
Hal David.
CÓDIGO MORSE
IV Globo — 1h
(When Hell Was in Session) — Produção norte-americana de 1979, dirigida
por Paul Krasny. Elenco Hal Holbrook.
Eva Marie Saint, Ronny Cox. Renne Jarrett, Richard Evans. Mako, Stephen
Keep. James Hong. Paul Mantee. Colorido
*¦* Piloto (Holbrook) da Marinha norte-americana é capturado por nortevietnamitas durante a guerra do Vietnam. Por ser o oficial mais graduado,
lidera os outros prisioneiros e sofre
maus-tratos na prisão. Enquanto isso.
sua mulher (Saint) e outras pressionam o Governo a apressar as negociações para libertar seus maridos. Feito
para a TV.

Produção de grandes recursos e elenco estelar, Independência
ou
Morte
tem
cuidadosa reconstituição de
época e é estrelado pelo Casal
20 da TV. Num país onde não
se cultiva o filme histórico,
uma obra apreciável.
14h50min — Canal 4 — Independência ou Morte Brasileiro (72) de Carlos Coimbra, com
Tarcísio Meira. (Cor)
17h — Canal 7 — A Princesa
de Damasco (Thief of Damascus). Americano (52) de
Will Jason, com Paul Henreid.
(Cor)

emarfã
23h45min — Canal 4 — As
Sete Máscaras da Morte
(Theatre of Blood). Britânico
(73) de Douglas Hickox, com
Vicent Price. (Cor)
24h — Canal 11—0 Filho do
Xeque. Italiano (62) de Mario
Costa, com, Gordon Scott.
(Cor)

Western
com
triângulo
amoroso diferente. Cem Rifies é espetáculo movimentado, e Geraldme Chaplin se esforça num melodrama, Não
Se Esqueça de Mim.
15h — Canal 4 — 0 Juramento do Zorro (El Zorro Cabalga Otra Vez). Hispano-italiano
(65) de Ricardo Blazco, com
Tony Russell. (Cor)
21 h — Canal 9 — Cem Rifles
(100 Rifles). Americano (70)
de Tom Gnes. com Bua Reynolds. (Cor)
23h45min — Canal 4 — Não
Se Esqueça de Mim (Remember My Name). Americano (78) de Alan Rudolph,
com Geraldine Chaplin. (Cor)
24h — Canal 11 — Herodes, o
Grande (Erode, II Grande)
Italiano (59) de Arnaldo Genoio. com Sandra Miio. (Cor)

QUINTA
Cinco Semanas Num Balão se destina mais ao público
infanto-juvenil. enquanto Gene
Wilder consegue arrancar aigumas risadas em O Irmão
Mais Esperto de Sherlock
Holmes, embora não tenha
sido de todo feliz.
15h — Canal 4 — Cinco Se-

Geraldine Chaplin é a estrela de Não se
Esqueça de Mim (quarta, no 4, às
23h45min)
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IçSll
Balão
(Five
Num
manas
Weeks in a Balloon) Americano (62) de Irwin Allen, com
Fabian. (Cor)
23h45min — Canal 4 — 0
Irmão Mais Esperto de Sherlock Holmes (The Adventure
of Sherlock Holmes Smarter
Brother). Americano (75) de
Gene Wilder, com Gene Wilder. (Cor)

Car-Wash — Onde Acontece de Tudo é comédia divertida ambientada num posto de
gasolina, onde ocorrem incidentes Inesperados, e para os
amantes do filme de horror há
Peter Cushing em ...E Frankenstein Criou a Mulher.
15h — Canal 4 — Ama-me
Com Ternura (Love Me Tender). Americano (56) de Robert D. Webb, com Elvis Presley. (Cor)
21 h — Canal 9 — Montanhas
em Fogo (The Burning Hills).
Americano (56) de Stuart Heisler, com Tab Hunter. (Cor)
23h45min — Canal 4 — CarWash — Onde Acontece de
Tudo (Car Wash). Americano
(76) de Michael Schultz, com
Franklin Ajaye. (Cor)
24h — Canal 11 — A Guerra
de Tróia (La Guerra di Tróia)
Franco-ltaliano (61) de Giorgio
Ferroni, com Steve Reeves.
(Cor)
1h — Canal 9 — A Maldição
Americano
da Lua Cheia.
(Cor)
1h45min — Canal 4 — ...E
Frankenstein Criou a Mulher
(Frankenstein Created the
Woman). Britânico (66) de TePeter
com
Fisher,
rence
Cushing. (Cor)
.'&•¦'?'¦¦'.'' ^<r2_^^^_^___S^^^SS-_S^_ffi__S_K

O General Custer volta à
carga em Os Bravos Não se
Rendem, novamente apreseniodo sob um enfoque heróico.
e a falecida Adriana Prieto.
uma atriz aproveitável, enfeita
Lúcia McCartney, uma Garota de Programa, critica social
bem-intencionada.
22h15min — Canal 7 — A Lei
e a Desordem (Law and DiAmericano (74) de
sorder)
Ivan
Carroll
Passer,
com
0'Connor. (Cor)
23h — Canal 9 — Lúcia MacCartney — Uma Garota de
Programa. Brasileiro (71) de
David Neves, com Adriana
Prieto. (Cor)
24h — Canal 11 — Os Bravos
Nào Se Rendem (Custer of
the West). Americano (68) de
Robert Siodmak. com Robert
Shaw. (Cor)
0h15m_n — Canal 7 — R.P.M.
Revoluções
Por Minuto
(R.P.M. — Revolutions per
Minute). Americano (70) de
Stanley Kramer, com Anthony
Quinn. (Cor)
1h15min — Canal 4 — Os
Defensores (We're Fighting
Back) Americano (81) de Lou
Antônio, com Kevin Mahon.
ICor)
2h15min — Canal 7 — Inferno Branco (Hell Below Zero)
Americano (54) de Mark Robson. com Alan Ladd. (Cor)
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2 TV EDUCATIVA
Bandinha de G...i.sio Arruda Jr.,
Monterrey a Vlonteirinho. Produção:
TV Cultura de São Paulo.

09.10 D CERIMÔNIA DA BANDEIRA (VT).
RURAL.
09.15 D TELECURSO
Criação de Abelhas. n° 8.

10.30 D TELECURSO 2o GRAU
Recapitulação de Química n°s 19, 20;
Física n°s 19, 20; Biologia n°s 19. 20.
12.00 D ESPORTE — FUTEBOL.

DE VIDA
09.30 D PALAVRAS
Mensagens do Cardeal D Eugênio
Salles.

13.30 D GEOGRAPHIC MAGAZINE. O mundo em Revista: Alasca.

PATATI-PATATÁ. A crianTeatro. Transmissão para
organizada pela Secretaria
de Educação.

14.30 D JACQUES COUSTEAU
Aventuras no fundo do mar. Bomba
a 50 mil Pés no Fundo do Mar.

18.00 D A NOSSA MÚSICA. Água
Viva: Com Herivertt; Martins e Pery
Ribeiro.

15.30 D VIOLA MINHA VIOLA.
Musical sertanejo. Com Inezita Barroso Tônico e Tinoco, David e Golias,

19.00 D OS ASTROS. Com Jorge
Doria. entrevistado por Grande Otelo. Direção: João Lorêdo.

10.00 D
ça e o
recepção
Estadual

a

10.15 D TELECURSO
Biologia n° 20.

2o

CANAL 4

GRAU

14.25 D SELEÇÃO DO EMFA.

16.00 D CONCERTO SíNFÓNICO
Com a Banda Sinfã"iica dos Fuzileiros
Navais, direto da Concha Acústica da
UERJ.

19.57 G SEMANA DA PÁTRIA Flashes.
20.00 D JORNAL DE DOMINGO
Cobertura jornalística dos eventos do
dia. Com Mário Lúcio e Sandra
Martha.
21.00 D ESPORTE TOTAL. Futeboi. Mesa-Redonda — Com Sérgio
Noronha, Achilles Chirol, Gérson Nunes, Luís Mendes e Luiz Orlando,
mediador dos debates.
Con
00.00 D ENCERRAMENTO
versa de firn de noite. Com Jonas
Rezende.

REDE GLOBO

07:30 D SANTA MISSA EM SEU
LAR.
09:00 D CONCERTO PARA A JUVENTUDE. Karl Richter e a Orquestra e Coro Bach de Munique estão
neste domingo, dia 5. em Concertos
para a Juventude. No programa serão apresentadas peças de Vivaldi
(Concerto para Cello e Piano) e
Bach (Missa em Si Menor). Apresentação de Débora Bloch e Paulo Guarnieri.
10:00 D GLOBO RURAL — Hoje:
Uma grande reportagem realizada em
Uberlândia, Minas Gerais, sobre o
envenenamento do gado por plantas
tóxicas. Isto ocorre principalmente na
época da seca. quando o alimento se
torna escasso e o gado acaba comendo qualquer planta. Técnicos explicam como reconhecer as plantas tóxicas e como combatê-las.

11:00 D SOM BRASIL — Musical.
Hoje: Canto de Piracema. com Zelito;
Debandada, com Marco Aurélio Vas.conceitos; Lembranças de Carolina,
com Chico de Assis; Tem Gente
Que Não Gosta, com Os Três do
Nordeste; Rio Pequeno, Viola Quebrada e Minha Viola, na interpretaRolando Boldrin. Zé Gamela
ção de "causos";
Boldrin declama
conta
Cadê Corage?, de Léa Magalhães;
Encerramento com Boldrin e Ranchinho em paródias. Cotação do
leitor: • •••• (70 votos).
12:00 D SMURFS. Desenhos.
12:30 D O GORDO E O MAGRO
13:00 D SCOOBY DOO

Desenho.

13:30 D O HOMEM ARANHA.
14:30 D XERIFE LOBO — Seriado.
Cotação do leitor: *•• (15 votos)

15:30 D MR MERLIN. Desenho.
16:00 D OS GATÕES Seriado. Cotação do leitor: •* (36 votos)
17:00 D GERAÇÃO 80. Musical
Apresentação de Fernando Mansur.
Hoje: Luiz Gonzaga Júnior, Os Tincoãs, Conjunto Los Angeles, Renato
Terra, Paulinho da Viola, Baby Consuelo, José Augusto, Conjunto RádioTáxi, Jane e Herondy. Márcio Greick
e M.P.B. 4. Cotação do leitor: •• (40
votos).
NÃO
18:00 D BALANÇA MAS
CAI. Programa humorístico. Cotação
do leitor: •••• (20 votos).
19:00 D OSTRAPALHÕES Progra
ma humorístico. Cotação do leitor:
••••(45 votos).
Programa
20:00 D FANTÁSTICO
de variedades Atrações. Trechos do

Balé Don Quixote. que estréia terçafeira no Teatro Municipal, com Fernando Bujones e Ana Maria Botafogo; Fernanda Montenegro e Renata
Sorrah em As Lágrimas Amargas de
Petra Von Kant; Marietta Severo em
Aurora da Minha Vida; Tônia Carre
ro em A Volta por Cima; Yara Amaral em Eu Posso? e Dina Sfat em
Hedda Gabler.
22:00 D GOLS DO FANTÁSTICO
¦*•* (57 votos)
Cotação do leitor:
22:15 D O POVO E O PRESIDENTE
DA
22:30 D REMINISCÉNCIAS
GUERRA. Documentário pela Semana da Pátria.
22:50 ? DOMINGO MAIOR Filme
Como Conquistar as Mulheres
01:00 D CORUJA COLORIDA Fil
me: O Código Morse.
BW-__a__n____-3
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8.30 D MOMENTOS DE PAZ Reli¦*.•*¦*¦ (2
gioso. Cotação do leitor.
votos).
9.00 D JORNAL DA TERRA Noticiário rural. Edição nacional. Cotação
do leitor: •••'•• (1 voto).
10.00 D CANTO DA TERRA
cal Sertanejo.

Musi

DESEDE
10.30 D FESTIVAL
NHOS. Desenhos de Hanna & Ba'bera. Cotação do leitor: ** (4 votos).
11.00 D CARAVELA DA SAÚDADE — Musical português.

CANAL

12.00 ? A BRONCA É LIVRE Es
portivo. Apresentação de Denis Miranda. Cotação do leitor: •*• (15
votos).
13.00 u GOL,

O

GRANDE

MO-

MENTO DO FUTEBOL. Apresentação de Alexandre Santos. Cotação do
leitor: •• (5 votos).
14.00 D BANDEIRANTES ESPORTE — Esportivo. Apresentação de
Paulo Edson. Cotação do Leitor: *•
(21 votos)
16.00 D FESTIVAL HB — Scooby
Doo. Desenho.

9 TV RECORD

7.00 ? SANTA MISSA. Transmissão da Santa Missa da Igreja de São
Dimas. Cotação do leitor: • (1 voto)
8.00 D PASTOR JIMMY SWAGGART. Religioso. Cotação do leitor:
•••••(2 votos)
ESPETÁCU9.00 D REPETECO
LAR. Os grandes clássicos do nosso
futebol.
10.30 D DESENHOS
11.00 ? PROGRAMA SÍLVIO SANTOS. Show de variedades com os
quadros: Silvio Santos e Bozo, Domingo no Parque, Qual é a Música?',
Roletrando, Corrida de Fórmula B,
Namoro na TV e Show de Calouros.
Cotação do leitor: •• (77 votos).

20.00 D CHIPS Seriado. Com Larry
Wilcox, Erik Estrada e Robert Pine.
Aventuras de dois patrulheiros rodoviários pelas estradas da Califórnia.
21.00 D FILMANDO A RODADA
Os gols da semana, com apresentação de José Luiz Meneghatti.
21.15 D SEMPRE AOS DOMINGOS — Filme Hércules contra os
Dragões
23.00 D VT FUTEBOL — Campeonato Paulista.
00.30 D EMERGÊNCIA — Seriado. Com Robert Fuller. Julie
London e Bobby Troup.

A programação e os horários são de responsabilidade das emissoras

18.00 ? DONA SANTA — A Imagem dos Milagres. De Geraldo Vietri. Com Nair Bello, Elias Gleizer,
Cláudia Alencar, Amilton Monteiro.
Daniela Rodrigues e Seldon Mello.
Participação especial: Marcos Caruso, Vic Militello, Flávio Dias e Carlos
Cambraia.
Musical

19:00 D SUPER SPECIAL
variado.

20.00 D SESSÃO ESPECIAL — Filme: A Conquista do Oeste.
NO
DE OLHO
22.00 D JÂNIO
MUNDO. Jornalístico de Análise In-

ternacional. Apresentação de José
Augusto Ribeiro. Participação de Jánio Quadros.
22.30 D CANAL LIVRE. Jornalístico
de entrevistas. Direção: Fernando
Barbosa Lima. Apresentação de Roberto D'Ávila.
00:00 D BOLA NA MESA. Esporti
vo de Debates. Apresentaçào de Paulo Stem. Participação de José Roberto Tedesco, Alberto Léo. Sérgio Cabral, Paulo da Luz, Sandro Moreyra,
Washington Rodrigues e Convidados
Especiais — Participação Especial de
O Grilo, criação de Paschoal.

CANAL 11 ws
Educati6:30 D PATATI-PATATÁ
vo. Cotação do leitor: +*+ (4 votos)
7:30 D CÍRCULO TRÊS
religioso.

Programa

8:00 D REX HUMBARD
religioso.

Programa

8:30 D CLUBE DO MICKEY Desenho. Cotação do leitor: ¦*•*• (3
votos)
9:00 D
senho.

GÊNIO

9:30 D PIU-PIU

MALUCO

De-

Desenho.

10:00 D FAÍSCA E FUMAÇA
senho.

De-

10:30 D ÁLVARO VALLE DOMINGO. Entrevistas e variedades.

SILVIO
11:00 D PROGRAMA
SANTOS. Variedades. Com os qua
dros: Domingo no Parque; Qual É a
Música; Roletrando; Namoro na
TV; Concurso de Miss e Calouros
Cotação do leitor: ** (77 votos)
Filme.

20:00 D BOOMER
riado.

20:30 D SHOW DE SUCESSO
Circo Rmglmg Bros.
22:00 D LONGA METRAGEM
Hércules Contra os Dragões Com
Massimo Serato, Mickey Hargitay e
Jayme Mansfield.
00:00 ZS JORNAL
— Jornalístico.

DE

DOMINGO
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Adelzon Alves: Forró

Abandono

DO FORRÓ À
BANDA NA TVE

• O Bebê da Discórdia é o
tu ulo cio episódio de quarta feira de O Bem Amado
(TV Globo, às 21hl5min).
Zeca Diabo (Lima Duarte)
encontra um bebê abandonado pela mãe, que acaba
nas mãos das irmãs Cajazeira, o que torna dificil
qualquer tentativa de separaçáo quando a verdadeira máe tenta retomá-lo.

•

Dica de
Mulher
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• Uma festa de criança,
*.'. «*~Mâ_w^&&$sSil
sul?'-v
com bolo. docinhos e sal7 ¦.-ííVk \v'^5fcy C^víí;^?' *WSsSSESÇ
totalmente
gadinhos
congelados por até três meses
é a dica inicial da semana
do programa TV Mulher
(Globo, segunda a sexta,
das 9h as 12h). Na quartafeira, o assunto é o cultivo
da rosa, e na sexta Marilu
Torres fala sobre o Centro
Cultural cie São Paulo. No
quadro Ponto de Encontro. sempre as llh40min.
Marília Gabriela entrevista na segunda o cantor
Ney Matogrosso, na quarta
o Prefeito de São Paulo,
Sallm Curiati; na quinta o • Amanhã
âs 22h30min, a Rede Bandeirantes
ator Castrinho e, na sexta,
a compositora argentina apresenta um programa especial sobre a vida e
carreira da atriz Ingrid Bergman. No
Mercedes Sosa.
programa
trechos de filmes onde a atriz trabalhou cedidos
pela Rede Globo, que detém os direitos sobre
os mesmos.
¦

•
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O radialista Adelzon Alves e o repentista
Rouxinoi apresentam esta terça-feira em Forró
os
(22h)
cantores André do Rojão, Manhoso e Sérgio Andrade. a compositora e cantora Jarlene Maria
sanfoneiro Zé Calixto, o violeiro Gegè da Viola e o
o
grupo de universitários Tá Quase no Ponto do
faz
qual
parte o compositor e cantor Chico Rico.
A Banda Portugal, que tem 61 anos de
existência e 60 integrantes (todos amadores, em
comerciantes que deixam as suas lojas pelo geral
prazer
de fazer música), é a atração desta terça-feira
em
Maestro (terça-feira, 23h). Tricampeã no Concurso
de Bandas Musicais promovido pela Companhia
Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda e considerada a melhor banda civil do Estado do Rio no
VII Encontro de Bandas de Música Civil realizado
no ultimo dia 29, a Banda Portugal interpretará
obras de Beethoven, Wagner, Miguel de Oliveira
Iwanovky, sob a regência do maestro Heitor Fran-e
cisco Catarino.
• Por falhas técnicas, Concertos para a Juventude
(sábado, 16h30min) só apresentará esta semana —
e não ontem, como tinha sido anunciado — a Suíte
n° 2 em Si Menor de Bach com a Orquestra
Filarmônica de Berlim, sob a regência de Herbert
Von Karajan, a Missa em Si Menor de Bach com a
Orquestra e Coro Bach de Munique, sob a regência
de Karl Richter, e o Concerto em Mi Menor para
Cello e Cravo de Vivaldi com a pianista Daise de
Luca e o violoncelista Cláudio Jaffé.
• O Seis e Meia da Sala Funarte (sábado,
18h30min) reprisa esta semana o show dos compositores Martinho da Vila e Luís Carlos da Vila
gravado na Sala Sidney Miller Funarte

Reflexos

IOles ias: na Record

• Delas (TVE, de segunda
a sexta-feira, 9h45min e reprise às 15h30mini debate
esta semana os reflexos da
nova posição da mulher na
sociedade em suas relaçóes com a família. A atriz
Norma Blum, o pastor Nenemias Marien e o artista
plástico Geraldo Marques
Ferreira da Costa são aiguns dos convidados que
abordarão os cinco subte-

mas em que foi dividido o
tema central. São eles Familia, uma instituição histórica determinada; Relações entre a legislação e a
organização familiar; A
empregada doméstica,
mais um elemento na familia; A mulher e suas relações familiares e A contribuição da mulher no orçamento doméstico.
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Quem sofre mais

• Viva o Gordo de amanhã (TV Globo, às 21hl5min)
mostra várias situações sobre o lema viver e aprender
Jo Soares mostra que quem sofre mais no Exército é o
recruta e que existe gente que quer aprender de tudo
inclusive bruxaria. Desta vez o Capitão Gay aparece
para salvar a noite de uma boate em que a estrela se
trancou no camarim: o público, já impaciente,
começa a
vaiar e atirar coisas no palcp. -, t ( . ¦

especial

Joana Super
• Joana — Uma Canção de
Amor é o título do programa desta Sexta Super (TV
Globo), às 21hl5min, que
reúne gente como Chacrinha, Luís Eça e Emílio
Santiago, companheiros
de início de carreira; Gonzaguinha. Nana Caymmi,
cantores que sempre admirou; Cauby Peixoto, outro
ídolo e a parceira e amiga
Sarah Banchimol. Joana
também traz seus pais ao
programa, numa homenagem a Portugal. As músicas que Joana canta são
Only You, Uma Canção de
Amor, Gosto de Vida, Renascer, Momentos, Desçaminhos, Agora, Quarto de
Hotel, Se Queres Saber,
Chama. Vertigem. Poucas
Palavras, Loucura e Nem
às Paredes Confesso.

Besouros

Movimento
• A TV Record apresenta na quarta-feira, as 21h, o
especial Show do dia 9,
musical movimentado
eom as presenças de Júlio
Iglesias, Nara Leão, Rosemary e a dupla gaúcha
Kloiton e Kledir, entre outros. com apresentação cie
, Ana Maria Nascimento
Silva." • ; i

• A Bandeirantes aproveita os últimos dias antes da
Lei Falcão entrar em vigor
e coloca no ar, no sábado.
um programa político especial, Ultimo Voto, que
será um debate — o último
na TV — entre os cinco
candidatos a governador
do Rio. Foram convidados
20 jornalistas, dos órgãos
mais representativos da
imprensa carioca, que farão perguntas ao vivo. O
programa será comandado
por Aroldo de Andrade,
mas terá a participação
também de Denis Miranda
e Cristina Rego Monteiro,
que coordenarão as perguntas dos telespectadores, por telefone. A Rádio
Bandeirantes transmitirá
simultaneamente o Último Voto.

Falabella é Jim, Stefãnia é Jan

História de Amm• Jan e Jim, Caso Verdade desta semana
(TV Globo
segunda a sexta, às 17h30min) traz Wanda Stefãnia
Miguel Falabella nos papéis principais de uma histó-e
na de amor entre uma mulher mais velha e
um
garoto. ,A apresentação é de Isabel Ribeiro

• Começa amanhã, às
17h, o novo episódio do Sitio do Picapau Amarelo —
Os Besouros da Emília, de
Sylvan Paezzo, que marca
estréia de dois grandes astros da TV Globo no reino
infantil: Chico Anysio e
Paulo Goulart. Os dois fazem consertadores de robô
e bonecas de plástico que
são chamados para tentar
consertar a Emília: Tia
Anastácia, na pressa, costurou-lhe os lábios e a cabeca ao contrário.

JORNAL DO BRASIL

TV

Domingo, 5 de setembro de 1982
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Amores Impossíveis
na estréia do 7
Vero de Almeida

rio volta para casa de maca. Sofreu um sério acidente num rodeio e náo mais
poderá montar.
Em Elas por Elas, o carro de Mário é roubado e
com isso ele, desatinado,
dá mais um bolo em Marcia. Yeda vê Cláudia beijando René e pensa que
ele a enganou. Miriam faz
um acordo com Gil: durante duas semanas eles
não se encontrarão e farão
tudo o que quiserem. Miriam confessa à sua mãe
que Elton a atrai. René
convence Cláudia, sob a
ameaça de terminar tudo
com ela, a devolver o anel
a Mário. Carlos, assinando
como Atila, manda flores
para Vanda.
Em Sétimo Sentido,
Sandra descobre que Tião
Bento falsificou sua" assinatura num cheque e o faz
demitir-se das industrias,
dando carta branca a Jorge e demais diretores para
processá-lo. Tião Bento,
ferido na briga que teve
com Rudy, é tratado por
Luana, ajudada pelo espírito de um médico. Luana
tem uma visão e descobre
que a assassina de Renard
usava luvas amarelas de
pelica. Célia vai continuar
o tratamento de Luana,
entrando na fase da regressão até ao útero materno.
Em A Leoa, Alice volta
para casa muito revoltada
e disposta a se vingar de
tudo e de todos. Expulsa
Clara e também ao investigador que a ajudara a provar sua inocência. Consente que Maria, sua filha, vá
ver o pai, mas só se este a
inocentar.
Em Os Ricos Também
Choram, Ester está à morte e os médicos dizem a
Luis Alberto que ela lhes
informara ser aquela a sua
primeira gravidez. Mariana promete afastar-se de
Luis Alberto.

ENUNCIA,
estréia da
semana, já
nos traz em
seus primeiros capítulos um esboço de suas tramas. Cirilo (Fulvio Stefanini), por quem Suzana,
sua prima, é apaixonada, é
apresentado a Madalena
(Berta Zemmel) que imediatamente lhe causa profunda impressão. Quando
ele confessa a Suzana o
amor por Madalena, sua
prima lhe avisa que esse
amor é impossível, pois a
jovem está prometida por
seus pais em casamento a
seu primo Antero (Carlos
Capelleti). Uma cigana lê a
mão de Madalena e anuncia-lhe muitos sofrimentos, a serem recompensados em outra vida.
Em Os Imigrantes, Dora
enlouquece ao descobrir
que Peretz fugiu com seu
dinheiro. Vitória vai ter gêmeos. Quim monta uma
padaria e Teca vai ajudalo. Cecília, não sabendo
como se livrar de Vitória,
vai com Chiquinho para a
fazenda. Antonito e Pilar,
sócia de Francisco na fazenda, também váo para
lá e Otávio, o administrador. informa que está tendo muita dificuldade com
a falta de mão-de-obra,
mas que o principal problema é Ramom. Quanto
Agenor monta o cavalo para ir à estação buscar Laura, cai. Haviam cortado as
correias da sela e ele jura
que irá castigar todos os
escravos. Lisandro, achando que seu mal é incurãvel, pede a Monsenhor
Gregório que o ajude a fazer Dulce deixar de amálo. Jovina apresenta-se como responsável pelo corte
das correias, mas Tadeu
faz com que Casimiro, outro escravo, assuma a \_^_iP^r^^^_S____^^ I
culpa.
^*J&
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Em Paraíso Zé Eleutério, o Filho do Diabo, e
Maria Rita, a Santinha,
começam a se envolver.
Otávio e Ricardo, os cariocas. conseguem que o Coronel Eleutério lhes empreste dinheiro para o serviço de auto-falantes. que
nem chega a ser inaugurado. O prefeito os convence
a serem sócios na Rádio,
cuja concessão tinha, mas
exige que só os três participem da sociedade, excluindo o Coronel Eleutério. Aninha e Ricardo estão começando a se amar.
Otávio interessa-se pela fi- Fúlvio Stefanini è Cirilo
lha do prefeito. Zé Eleuté- em Renúncia

Nal mor

Chagas,

às

vésperas de completar

52 anos, foi a presença mais forte

DIALOGO DE QUASE ST)
ONFRONTO. A Arquidiocese do Rio de
Janeiro reuniu no final da semana passada, no Centro de Estudos do Sumaré,
cerca de 70 pessoas para discutir A
Atitude dos Meios de Comunicação e a
Consciência Crítica de seu Poder. Na
prática, apesar da presença de radialistas, jornalistas
e escritores, o debate de dois dias acabou mesmo
sendo sobre televisão, travado entre seus artistas e
especialistas e muitos representantes de espectadores. Por um erro de cálculo, e nâo por armação da
Igreja — como chegaram a pensar-alguns — o público
acabou ficando limitado a apenas integrantes da
Pastoral das Favelas, o que muito restringiu o tema.
Pois sobre ele apenas aconteceu um diálogo de quase
surdos, no qual os mais pobres, predominantemente
negros, em lugar de criticar, partiram para desmedidas cobranças às pessoas erradas. Evidentemente, os
artistas em sua maioria responder não souberam, por
extrema fragilidade emocional e espantosa falta de
informações sobre o veículo no qual trabalham e o
mundo que os cerca.
Falha agravada, no caso, pelos expositores Fernando Barbosa Lima, Paulo Alberto Monteiro de
Barros, Daniel Filho, Gilberto Braga, Daysi Lucidi.
entre outros, que preferiram mostrar teorias ou falar
do passado e futuro, sem procurar melhor informar
sobre a prática do presente nestes meios de comunicação. Ünica maneira de aglutinar platéia de tal
forma heterogênea. Dispersão piorada pela mania do
brasileiro, de qualquer nível social, de aproveitar
reuniões e encontros para se confessar em público.
Dando sempre razão à critica de Eneida, saudosa
cronista, que sobre este hábito cunhou a frase "se eu
nunca perguntei, por que estáo eles me respondendo?". Talvez pelo ambiente, esta atitude típica foi
levada à exasperação, só que se esqueceram que a
Igreja há milênios instituiu lugar próprio para o
sacramento da penitência. Todos falaram muito mais
de si mesmos do que do objetivo do encontro.
Clima emocional desencadeado pelo ator Fernando Torres que, soluçante, entre lágrimas, pediu a
comunhão geral. Aceita pelos mais pobres, desde que
a televisão mostrasse muito, mais negros e favelas do
que faz hoje. Estas duas idéias fixas, emoção e
reivindicação, impediram que maior atenção fosse
dada à excelente e angustiada exposição de Waimor
Chagas, às vésperas de comemorar 52 anos, sobre a
mudança que a televisão produziu na arte de representar. Antes, disse ele, o artista tinha que apenas
interpretar um personagem; agora, tem que incorporá-lo e ainda ser idolo. Embora ninguém soubesse
como responder, foi mais debatida, do que esta crise
de identidade, a intervençã pergunta de Irene Ravache sobre se vale a pena o artis*,a introduzir o ruido e
depois não saber qual a solução.

Mesmo assim, os representantes do público não
se cansaram de cobrar aos artistas o fato de ser a
televisão um aparelho ideológico das classes dominantes. E nem se deram conta de que esta tema era
muito mais atinente ã exposição de Hélio Bloch sobre
a publicidade ou à de Homero Sánchez Icaza a
respeito das pesquisas da Rede Globo. Agora realizadas antes da feitura dos programas para dar maior
ainda eficiência comercial à emissora. Duas intervenções que não mereceram o menor questionamento,
pois o público estava muito mais interessado em
implicar com Tony Ramos — uma jovem acreditava
que ele jamais tinha ido a um supermercado — ou
com os ingênuos conceitos de justiça social defendidos por Irmã Álvares. Ou então discorrer sobre programas específicos de televisão. Uma curiosidade até
engraçada foi o fato de uma favelada afirmar que a
única novela que lhe ensinara alguma coisa tinha
sido Um Homem Muito Especial. Uma história de
moderno Dracula, que começou na Tupi e acabou na
Bandeirantes.
Além das novelas, as produções que mais crítica
receberam foram os seriados Quem Ama Não Mata e
Malu Mulher. Divertido, pois foram duas realizações
declaradamente feitas para discutir problemas específicos da classe média. Outros seriados como Carga
Pesada e Plantão de Policia, da mesma Globo — cjue,
para quase todos, é a televisão brasileira — com
intenções bem mais populares, não merecem a graça
de um comentário.
Mas como as farpas eram muitas, Daniel Filho
acabou ficando meio brabo; Ney Latorraca levou logo
para o campo pessoal e declarou-se ofendido e Ricardo Waddington, marido de Lídia Brondi e adepto das
formas alternativas de espetáculo, acabou cunhando
a melhor frase do entrevero: "para quem tem raciocínio. qualquer coisa pode passar na televisão". Certo,
mas inexequível, pois todos acreditam ter, mas negam a seu vizinho possuir a mesma capacidade.
Terminada a batalha, grupos de trabalho tentaram
sistematizar o discutido. Sem êxito. Apenas um, mais
enlouquecido, sugeriu à Igreja trooar seu símbolo,
Cristo na Cruz, pelo Filho de Deus vivo.
Tal pretensão nâo foi levada a sério pelo Cardeal
do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Sales, ao fim do
encontro . Ele apenas explicou que este tinha sido
feito não para reivindicações, e sim para troca de
conhecimentos, pediu perdão a quem se sentiu ofendido, alertou para o racismo das minorias e pediu
mais uso da razão aos artistas de profissão de fé tão
emocional. Enfim, com suavidade e cortesia, distribuiu cascudos a todos. Merecidos, mas com esperanças de que os cabeças duras pelo esforço da convivéncia se convençam, no minimo, a mais pensar.
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OM a queda daquele edifício de 20 andares em
Niterói, o Departamento de Jornalismo da TV
lobo também quase veio abaixo. Deu a maior
confusão o fato de eles não terem conseguido uma
boa imagem do desabamento, como a que foi
mostrada pelos jornais, apesar de estarem no local
duas equipes.
Essa história é uma coisa de louco: o
cinegrafista estava pronto para filmar quando o
edifício veio abaixo. Só que na hora o operador do
VT ficou tào apavorado que saiu correndo,
arrebentando a câmara e machucando o
cinegrafista, que depois queria matá-lo de tanta
raiva.
Nesta brincadeira, a Globo perdeu muito
dinheiro, já que essas imagens seriam vendidas
para emissoras de todo o mundo. Na verdade, isso
foi um castigo para a Globo que, quando vende as
imagens, nâo dá um tostão para os profissionais
que se arriscaram para consegui-la.
porta voz do Palácio do Planalto,
Carlos Atila, disse, em Brasilia,
O
que o programa O Povo e o Presidente
(Globo, domingo, 22hl5min) nâo fere a
legislação sobre propaganda eleitoral e
por isso continuará no ar após entrada
em vigor da Lei Falcão, no próximo dia
15 Para ele, o programa não tem cunho
eleitoral, ia que as perguntas sáo selecionadas pela Rede Globo de Televisáo. Por
se sentir contrariado com tantas perguntas. ele desafiou qualquer um a provar a
interferência do Governo na escolha das
perguntas.
Será que ele náo sabe que o problema
náo esta na pergunta, e sim na resposta
do Presidente Figueiredo, que sempre
divulga o Partido do Governo????
¦
gostou vai ter chance de rever
Kscrava Isaura, da Globo. A novela,
ÔUEM
cuja protagonista é Lucélia Santos, está
sendo compactada e volta ao ar dia 20 de
setembro, no TV Mulher.
¦
M susto durante as gravações da
novela Paraíso, da Globo. O cenário
cozinha da pensão caiu em cima do
Caique Ferreira, que faz o papel de Ricardo O cenário estava mal pregado e foi
aquela confusão. Ainda bem que o Caique nao se machucou.
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programação da TVS está-se modifiA cando e eu fiquei surpresa ao assistir à Feira do Riso (terça, 22h). O programa tem altíssima qualidade de produção
e imagem. Há duas coisas impraticáveis:
o horário — termina às 23h — e o texto,
que é muito ruim, com piadas velhas e
bobas. Na minha opinião, se contratarem
bons humoristas para melhorar o texto, o
programa será muito superior ao Viva o
Gordo e Estúdio A... Gildo, da Globo.
¦
na TV S ao programa A
Verdade de Cada Um (terça, 23h) e
ASSISTI
estou arrependida. Nunca vi tanta falta
de respeito, tanta grosseria a um convidado. Plínio Marcos é um dos principais
teatrólogos do país e jamais poderia ser
entrevistado por pessoas tão ruins, de tão
baixo nível, que só fizeram agredi-lo. O
publico teve que agüentar 15 minutos de
palavrões cortados apenas pela metade,
graças à grotesca participaçào da equipe
de entrevistadores.
¦
Cardoso terá uma particiIOLANDA
pação especial em Sétimo Sentido.
Ela vai fazer o papel de uma italiana
chamada Carla, ligada ao passado de
Priscila Capricce. Iolanda fará também
uma participação em Os Trapalhões na
sátira Quem Mama não Mata.
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a maior confusão
FOI
a festa de eleição da
"Boneca Casanova" no
cabaré do mesmo nome,
na Lapa, terça-feira.
Estavam presentes:
Silvinho, cabeleireiro,
Rosemary. Isis de
Oliveira, manequim,
Chiquinho Spinoza,
costureiro dos seriados
da Globo e o Marco
Aurélio, responsável pelo
figurino da novela das
oito. também da Globo.
No final da festa houve
um tremendo
quebra-quebra e o
Cabaré Casanova ficou
em pedaços. A Rosemary
saiu de lá chorando
muito: Isis levou uma
garrafada na perna e o
Chiquinho também se
machucou.

Amaral viajou na sexta-feira
NEUSA
para Portugal onde vai apresentar o
trabalho do Grupo Folclórico Português
do Rio de Janeiro. Será uma solenidade
em homenagem ao dia 7 de Setembro, na
Embaixada brasileira em Portugal. O
grupo e Neuza serão recebidos pelo Presidente Ramalho Eanes.
adiado o show de aniversário do
Som Brasil, programa que o RolanFOI
do Boldrin apresenta aos domingos pela
manhã, na Globo. A festa, no Palácio das
Convenções do Anhembi. em Sáo Paulo,
será transmitida ao vivo para todo o
Brasil, no dia 19 deste més.

de Belém ja começou a ensaiar
seu novo show no Teatro Zacaro. em
FAFÁ
Sáo Paulo. A estreia de Fafa para os
paulistas está prevista para outubro. Em
janeiro, o show estará aqui no Rio.
fina é outra coisa: Marilia
Gabriela foi para os Estados Unidos
GENTE
na sexta-feira para passar o fim de semana. Descansada, volta na quarta-feira para o ritmo normal de trabalho.
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Nara Leão

7 de setembro é dia
DIA
de festa na TV Record
pelo seu aniversário. Aqui no
Rio a festa será exibida no
dia 9. Entre os artistas
presentes estarão Nara Leão,
Alcione. Dona Ivone Lara e
Juca Chaves.
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