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Ao fim de sdbria reuniao com empresarios no Riocentro, em que o
assunto era petroleo, Geisel e Figueir.edo reencontraram-se e trocaram
cumprimentos. O ambiente descontraiu-se quando uma recepcionista,
Angela Barrosojilha do ex-presidente da Petrobras, Geonisio Barroso,

pediu autografo a figueiredo, que assinou e fez com que Geisel
assinasse: "Afinal, voce tambem e Presidente", ponderou. (Pdgina 15)

Rogério Reis

Mogé/RJ — Frederico Rozário
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Chico não vai ficar preso, mas pagou multa por porte ilegal de arma

«m:aMnMam^M«B«B{i^yam«TOmN«^m'K-»wwwww« UHIHIU———¦ ¦» ¦¦ ¦¦¦——¦¦¦¦—» ——
Ao fim de sóbria reunião com empresários no Riocentro, em que o
assunto era petróleo, Geisel e Figueiredo reencontraram-se e trocaram
cumprimentos. O ambiente descontraiu-se quando uma recepcionista,
Ângela Barroso, filha do ex-presidente da Petróbrás, Geonísio Barroso,

pediu autógrafo a figueiredo, que assinou e fez com que Geisel
assinasse: "Afinal, você também é Presidente", ponderou. (Página 15)
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EMPREGOS

DOMÉSTICOS

ACERTE AQUELA
EMPREGADA BABA
ETC. — Selecionadas
por psicólogos, atra-
vés de testes psicoló-
gicos, entrevista e
comprovação de refe-
rèncias GABINETE
DE PSICOLOGIA. Em-
presa Pioneira em A

O preço da anuidade
escolar para 1983

Em novembro, abrem-se as matrículas para
o primeiro semestre de 1983 nos colégios do
Rio. O preço das mensalidades será jumenta-
do entre 40</r e 50r> i para o seeundo semestre de
1982 o aumento foi de 43.8'/<r). O preço do ensi-
no por aluno semestre serã de Cr$ 20 mil 316 (pri-
meiro grau. Colégio Souza Marques, em Casca-
durai a CrS 378 mil (primeiro grau. semi-intema-
to, Colégio Veiga de Almeida, na Barra da Tijuca).

Caderno B

Boa comida, nova

atração em Búzios
Uma nova atração em Búzios: a qualidade

da comida servida em seus restaurantes, do mais
simples prato nativo ao mais requintado exemplar
da cozinha francesa, todos analisados por Apicius.
De Manaus a Porto Alegre, veja o que lhe ofere-
cem — e a que preços — os hotéis de cinco estrelas.
Este mês. alguns deles não cobram diárias
de menores de 12 anos. (Página 9 do Caderno Bi

Turismo

AVISO AS DONAS 1 AGÊNCIA SIMPATI-i A UNIÀO ADVENTIS-
DE CASA — P seciu- CA — Oferece domés- TA — Oferece d<

responsâvGis
sólidas, ira-

c presteza
jade Por is-
mos ficarem

A COZINHEIRA -

A EMPREGADA

A EMPREGADA

A EMPREGADA

A EMPREGADA

AGENCIA TIA BETH

AGENCIA EMP CRISELA

AG. MERCÚRIO I A EMPREGADA

A EMPREGADA

|AG NOVAK VOCÊ PODE  ¦
[ CONFIAR — 236-4719/ A EMPnEGADA

237-5533 — 255-8767 Y» >Domesticas efetivas ne< ?»»a i

AGENCIA MINEIRA —
Atende c/ presteza e ho-
nestidade pedidos de
empregados domesti-
cos selecionadas rigoro-
samente com refer. ido-
neas. Garantimos p«r-man. em contrato. 236-
1891. 256-9526.

EMPREGADA - Proo**-5*.

Tempo
RIO — Tempo nublado
sujeito a chuvas esparsas
no decorrer do período.
Temperatura em decli-
nio. Ventos de Noroeste
rondando para Sudoeste
fracos a moderados com
possíveis rajadas. Máxi-
ma: 36.5 em Bangu e ml-
nlma: 1T0 no Alto da Boa
Vista. O Salvamar infor-
ma que o mar está calmo
com águas a 19° correndo
de Leste para Sul. Tem-
peraturas e mapas na pá-
Bina 14.
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PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro/
Minas Gerais
Dias úteis CrS 70,00
Domingos Cr$ 100,00
São Paulo/Espírilo Santo
Dtas úteis CrS 70,00
Domingos CrS 100,00

RS, SC, PR. MS, MT, 3A, SE,
AL, PE
Dias úteis CrS 130,00
Domingos CrS 130,00

DF, GO
Dias úteis  CrS 90,00
Domingos CrS 100,00
Oufros Estados
o Territórios
Dias úteis CrS 150,00
Domingos CrS 150.00

ACHADOS E
PERDIDOS
m&jss!E!swmauum
A FIRMA THEREZE CONFEC-
ÇOES LTDA, — Situada a Rua
S Clara. 70 — S/ 706. comum-
ca a d raça do Rio de Janeiro oextravio do Alvará de Locali-
ração.

DECLARO QUE FOI EXTRAVI-
ADO — O Alvara de Licença
p localização, inscrição n°
341 179-00 em nome de IA-
COV VOLDMAN Tel. 262-
3124

EXTRAVIO — Tavares
Carvalho Roupas S/A
comunica o extravio
dos blocos de Notas Fis-
cais em branco, de sua
filial da Ri"s Conde de
Bonfim, 425 — loja L —
Inscrição Estadual
81.690.421, seguintes:
B1 de 033 a 250, B2 de
001 a 100, B3 de 004 a
100, B4 de 001 a 050, D1
de 195 a 1.000 e E1 de
012 a 250.

PROCURA-SE GATO SIAMÈS— Cmja de e»tremidades pre-tas, rabo curto e quebrado,desaparecido em Ipanema
Grat fica se a quem o acharTe'. 259-2974

Bradesco torna

oficial litígio

com Sul América

As Bolsas de Valores do Rio e São
Paulo suspenderam no pregão de on-
tem as negociações com ações do
Bradesco e de tres empresas do Gru-
po Sul America — Sul América Cia.
Nacional de Seguros; Sul América
Terrestres, Marítimos e Acidentes
Cia. de Seguros; e Sul América Capi-
talização — para que o Bradesco ex-
plicasse o rompimento unilateral do
acordo de 72 com as companhias de
seguros Sul América e Atlântica Boa-
vista. Desde julho as relações entre
o Bradesco e a Sul América se dete-
rioram irremediavelmente. (Pág. 18)

Justiça nega

pedido de Leitão

contra 
"0 

Estado99

A Juíza substituta da Ia Auditoria
Militar de São Paulo, Maria Leti-
cia Alencar, rejeitou a denúncia con-
tra o diretor do jornal O Estado de
S. Paulo, Júlio Mesquita Neto, pro-
cessado com base na Lei de Seguran-
ça Nacional pelo Chefe do Gabine-
te Civil, Leitão de Abreu, por causa
de um editorial que se referia ao
Ministro com o título Cai a Masca-
ra de um Falso Liberal. No despacho,
a Juíza Maria Leticia frisou que o
editorial não fez "periclitar o orde-
namento jurídico vigente". (Página 4)

Argentinos vão

à praça pelos

desaparecidos

Cerca de 5 mil argentinos desafia-
ram a proibição do Governo do Gene-
ral Bignone e foram as mas de Bue-
nos Aires participar da Marcha pela
Vida. Todos os acessos à Praça de
Maio foram fechados por pelotões de
choque e regimentos de cavalaria e a
multidão não pôde chegar à Casa
Rosada. Houve incidentes, mas sem
gravidade. 

"Que digam onde estão os
desaparecidos" ou "Liberdade aos
presos", gritaram os manifestantes,
entre eles o Prêmio Nobel da Paz,
Adolfo Pérez Esquivei. (Página 12)

Chaguista culpa

"lua 

preta" por

quecla de Miro

— Não podemos admitir que o co-
mando da campanha do PMDB fique
nas mãos de uma minoria de esquerda
radical. Os assessores de Miro podem
ser bem-intencionados, mas colocaram
o Brizola em primeiro lugar nas pesqui-
sas, e quem vai tirá-lo somos nós. os
chaguistas, com quem ameaçam rom-
per — afirma o Deputado Marcelo Me-
deiros, um dos líderes da corrente lide-
rada pelo Governador Chagas Freitas.
Medeiros diz que "lua 

preta foi uma
senha do Partido Comunista Brasileiro,
mas eu não tenho voto em aparelho", e
acrescenta: "O povo não quer saber de
voto util e arco da sociedade." (Pág. 3)

Velho de Magé

diz que 
matou

para 
não morrer

Desolado, assustado com as lu-
zes da TV e os flashes. Francisco de
Assis da Silva, 75 anos. entregou-se
à policia de Magé para confessar
que matou, para não morrer, dois
assaltantes que saqueavam seu ar-
mazém. Mãos trêmulas, voz embar-
gada, barba por fazer, seu Chico —
vitima de seis assaltos em seis anos
— disse que achou que era hora de
reagir e deixou um 38 ao alcance.
Na madrugada do dia 28. acordou
com um barulho. Eram eles. arma-
dos. Deu dois tiros e fugiu. "Agora

que cheguei a esta idade, acontece
essa desgraça", lamentou. (Pág. 13)

Homens absolvem

por 
7 a 0 mulher

que 
matou marido

Por unanimidade, sete homens —
a defesa recusou duas mulheres e
a acusação uma — absolveram, on-
tem. no Tribunal do Júri de Niterói,
a estudante de Veterinária Sueli Na-
mie Nakahara. No dia 25 de abril
de 1981, em uma briga em que os dois
se atacaram, ela matou o companhei-
ro. o engenheiro Carlos Ferraz de
Faria, de 60 anos. com três tiros.
O julgamento durou mais de oito
horas e o júri aceitou a tese de legíti-
ma defesa. O advogado Técio Lins e
Silva provou que Carlos era muito
ciumento, discutia com a mulher em
público e era ele quem portava a
arma que Namie usou. (Página 13)

Tesouro dos EUA 
pede 

a

bancos apoio ao Brasil

Novo mínimo deve

ir a Cr$ 23 mil

O novo salário mínimo para o
Sul, Sudeste e Centro-Oeste deve
passar para Cr$ 23 mil 550, se o Go-
verno usar apenas o INPC de 41,89r,
que vigora para os reajustes salariais
de novembro e foi divulgado ontem
pelo IBGE. Caso o Governo volte
a aumentar o salário mínimo em
110% do INPC, passará dos Cr$ 16 mil
608 para Cr$ 24 mil 244. (Página 15)

Quilo de açúcar

aumenta Cr$ 24

O quilo do açúcar refinado pas-
sou a custar Cr$ 119 (antes custava
Cr$ 95) no Rio, São Paulo, Belo
Horizonte e Curitiba, num aumento
de 25,3%. Segundo portaria da
Sunab em vigor desde o dia 2
de outubro, mas só ontem publica-
da no Diário Oficial, o preço de
venda tem que estar marcado na
embalagem ao produto. (Página 18)

nou decreto autorizando empresas
estatais a realizarem, com aval da
União, operações de arrendamento
mercantil com empresas estrangei-
ras para aluguel de equipamentos,
com o objetivo de melhorar a balan-
ça comercial. E encaminhou ao
Congresso projeto de lei que isenta
as empresas de exportação de ser-
viços de todos os encargos sociais,
com exceção do IN?S.

A Petróbrás divulgou novo re-
corde na produção brasileira
de petróleo, com a extração de
283 mil 28 barris segunda-feira.
Ontem, na abertura do 2o Con^
gresso Brasileiro de Petróleo,
no Rio, o Presidente Figueire-
do elogiou a atuação da Petro-
brás na exportação, "refor- .
çando nosso peso na balança
do comércio exterior". (Página
15 e editorial Novos Começos)

Após afirmar que está interce-
dendo junto aos banqueiros para
que mantenham seus empréstimos
ao Brasil, o Secretário do Tesouro
dos Estados Unidos, Donald Re-
gan, salientou que o Brasil "precisa

realizar um aperto de cintos".
Acrescentou que teve a impressão,
no encontro da semana passada,
que Delfim Neto e Emane Galvèas
"estão muito cónscios de seus pro-
blemas".

Em São Paulo, o presidente do
Banco Central, Carlos Langoni, de-
clarou que 

"muito ainda se pode
fazer na contenção dos gastos pú-
blicos e das empresas privadas", ao
ressaltar; "O Brasil tem muita gor-
dura para ser eliminada". Segundo
ele, "quem não aumentar sua efi-
ciência terá sérios prejuízos". Lan-
goni admitiu um redimensiona-
mento dos subsídios em 83.

O Presidente Figueiredo assi-

EI
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Coluna do Çasteílo

A solidão do

Governador
Brasília — As câmaras de televisão

levaram a todo o país a comovente emoção
do Governador Antônio Carlos Magalhães
com a morte do seu amigo Clériston Andra-
de. O candidato era o seu sucessor, escolhi-
do já em 1974. quando sua preterição desen-
cadeou a rejeição do preferido, o Governa-
dor Roberto Santos. Passaram-se quatro
anos de obstinado esforço para recuperar o
Governo para si mesmo e mais quatro anos
para levar o PDS a endossar a candidatura
de Clériston para disputa do Governo em
eleição direta. Todos sabem as resistências
no Partido a essa opção, mas o obstinado
Governador tinha uma decisão .já antecipa-
damente acolhida pelas reverentes bases do
Partido.

Clériston Andrade era administrador
correto e eficiente e era sobretudo para o Sr
Antônio Carlos Magalhães o fiel companhei-
ro, que continuaria sua obra e não atropela-
ria sua liderança política. Ele foi o Prefeito
de Salvador no primeiro Governo Maga-
lhães e o presidente do Banco do Estado no
segundo. A identificação de ambos parecia
perfeita mas o exclusivismo da decisão do
Governador de levá-lo à sucessão resultou
do crescente isolamento do Sr Antônio Car-
los Magalhães na política baiana desde que,
pela primeira vez, chegou ao Governo do
Estado, sucedendo ao Sr Luís Viana Filho,
de quem foi prefeito mas a quem pôs de
quarentena depois da sua vitória. Ele tinha
planos próprios c não compartilhava lideran-
ças, como ficou sabendo, antes da sua posse,
o Sr Juracy Magalhães, seu primeiro chefe,
de quem se dissociou dramaticamente.

O estilo de liderança do Governador é
peculiar. Homem forte, intransigente no
poder, sabe compor-se e articular-se fora
dele para retomá-lo. Ele se isolou inicial-
mente, mas, quando desafiado pelo Sr Ro-
berto Santos, filho do seu paternal amigo
professor Edgar Santos, reencontrou-se com
o Sr Juracy Magalhães e seus herdeiros
políticos, absorveu o Sr Lomanto Júnior, a
quem fez senador, e pacificou as dúvidas do
Sr Luís Viana Filho e seus amigos, malgrado
a persistência das restrições do Sr Prisco
Viana. Só não se renderam à sua sedução o
ex-Governador Santos, o ex-Prefeito Mário
Kertsz, que não teve olhos para ver que a
opção por Clériston era anterior, irrevogável
e imperativa, e o Senador Lomanto Júnior,
que se declarou em dissidência, três obstácu-
los que ele próprio gerou ao longo da sua
carreira.

A escolha do Sr Antônio Carlos Maga-
lhães envolvia uma questão de lealdade. Ele
está no apogeu da sua força e alimenta
naturais aspirações. Mas se outras lealdade*
não se afirmaram é possível que isso se deva
ao seu personalismo e ao estilo de comporta-
mento do Sr Antônio Carlos Magalhães,
homem que oscila do carinho à agressão. A
morte de Clériston Andrade tornou evidente
que o Governador nunca teve alternativa
para a candidatura do falecido político. A
morte o surpreendeu em tal medida que ele
custa a recuperar-se e encaminhar realistica-
mente, como é da sua índole, uma solução
política para o vazio que se abriu à sua
frente.

Seu candidato não está em nenhuma das
correntes que o apoiam, não está entre os
militantes e os aspirantes. Seu candidato
morreu. Ele deve ter pensado inicialmente
no nome de um baiano eminente, o ex-
Ministro Ângelo Calmon de Sá, cuja escolha
não precisaria ser explicada. O Sr Calmon de
Sá, no entanto, enfrenta problemas legais e
não parece aspirar ao cargo. Se for o escolhi-
do, se vencer as restrições da lei e se aceitar,
o Governador sabe que estará fazendo uma
opção inevitável do ponto-de-vista político'
mas não está escolhendo um sucessor que o
tranqüilize. O ex-Ministro tem presença pró-
pria na vida da Bahia e do país e seus
vínculos de família e de prestígio o situam
acima dos interesses dentro dos quais se
move o Sr Antônio Carlos Magalhães.

Há indicações no noticiário vindo da
Bahia de que o Governador, tendo perdido
Clériston, recuperaria Clériston na pessoa
da sua viúva, a doutora Cecy Andrade, a
primeira pessoa que, sem ser político mili-
tante. ouviu sobre a sucessão. Essa não seria
obviamente uma opção política mas uma
opção emocional de quem se sente política-
mente tão solitário que só se reencontraria
consigo mesmo e com seu próprio roteiro de
vida mediante a ressurreição do morto na
pessoa da sua digna mulher.

Esse poderá ser o capítulo de um drama
pessoal mas não parece ser um ato político.
A emoção desempenha seu papel nas cam-
panhas eleitorais mas as decisões políticas
costumam exigir dos que a tomam maior
serenidade e senso de realidade. É cedo
todavia para definir a situação baiana. O Sr
Antônio Carlos Magalhães, que foi cercado
na Bahia por um estado-maior que incluía o
ex-Presidente Geisel, o Ministro Leitão de
Abreu, o Senador José Sarney e outros,
além dos dirigentes da política baiana, reali-
zou pelo menos um esforço na busca de uma
solução racional, quando sondou o Sr Ange-
lo Calmon de Sá. Se o ex-Ministro recusar
ou não puder aceitar o convite, é possível
que o Governador se entregue ao curso da
sua emoção que tão esmagadoramente sensi-
bilizou toda a nação.

L

wiBjLss.

Embaixador

da China

visita o JB
O Embaixador da Repu-

blica Popular da China no
Brasil, Sr Xu Zhongfu. vi-
sitou ontem o JORNAL
DO BRASIL e foi recebido
por sua diretoria.

JORNAL DE VIAGEM
ESCOLHA AQUI A SUA FUGIDINHA NO FERIADO

A 87 km do Rio fko um hotol itolodo no v«rde qu« é uma delicia d« rvlax. O Caluj»,•m Paulo d* Frontin dá o máximo conforto. Há campo gramado, playground, sauna,saltos d« ostar, piscina, um lago com barquinhot e, ao lodo, um arando sitio comlago. A comida é aquela de fazendo. Tel».: 274-1174 e 239-6748 (Rio); (0244)652174 e 652181.
SO UM

Caxambu é cidade famosa por suas
águas medicinais. Lá sá há um hotel,tipo-farenda, o Campestre. Fica a 5
minutos do centro com muita coisa afazer, t o leito no curral, a piscina, osalão de jogos, o minizoolágico, a qua-dra polivalente, o play-around, a saunaetc. E as diárias sáo bem acessíveis.T.U.: 258-9860 (D. lisa) e 248 0096
(Sosete).

ATÉ VINÍCIUS
Vinícius de Moraes adorava ficar lá
compondo lindas músicas com Edu Lo-
bo. A tranqüilidade é total. Os beija-
flores vêm sugar a água das muitas
garrafinhas e o verde é impressionante.

Não há trânsito e a comida é realmente
fora de série. O hotel chama-te Olifas.
Fica em Friburao, a 10 minutos doCentro. Tel.: 0245-222058.

BEM NO MEIOVocê tem a natureza exuberante toda
para curtir. Sáo logos, cascatas, pi-codas, fauna e flora incríveis e o ar
puríssimo do Parque Nacional de Ita-
tiaia. E o Hotel Simon lhe dá o máximode conforto bem no melo do verde. A
comida é simplesmente espetacular.Tel: 240-4508 (Sr. Celestino ou D.
Maria).

MUITO BARATOO Hotel Mury Garden, em Friburgo, estácom uma ótima novidade: diária com-
pleta para casal a Cr$ 5.500,00. Consta

de café, almoço, lanche à tardf», jantar,chá ò noite. E diga-se de pastagem, o
Garden é dos melhores da cidade serra-
na. Tel. (0245) 42-1176 e 42-1120.

A DONA TOTERaramente um hóspede do Hotel Fazen-da Quindins, de Poti dos Alferet, saiude lá sem gostar, e muito mais do queisso sem ticor amigo do bom EuricoBemardes, uma legenda na hotelariartocional. Por aquele casaróo colonial e
jardim de quiosques de sapé, redes e
gaiolas penduradas passaram gera-cães provando a comida de forno de
lenha e o carinho da família da lendá-
ria Dona Tote. Tel.: 0244-850020.

PRIMAVERA-VERÂO
Rio das Ostras é um simpático e acon-
chegante lugarejo de praia, calmíssi-
mo, águas verdes e areias monolíticas.
As crianças brincam seguras porque as
ondas são até infantis. Lá há um hotel
que fax nesta época a promoção Prima-
vera-Vecão oferecendo .até 50% de des-
contos nas diárias. E o Mlrant» do
Poeta, muito limpo e de espoçosos
apartamentos. Tels.: 283-2292 e 263-
9780.

A PRIMEIRAA primeira sauna no pais foi instaladaem Penedo, lugarejo ainda hoje habita-do por famílias de finlandeses e seusdescendentes. Lá há algumas cosastransformodas em hotéis, de tratamentocaseiro e bem pequenos. O Bertell é um.A comida é dos pontos altos e os chalése apartamentos são muito confortáveis.Há sauna, grande pomar, jardins e
piscina. O tel. direto é (0243) 511288.

PONTO DE ENCONTRONova Friburgo tem excelentes restou-
rantes e churrascaria. A mais trodicio-nal é a Majórica. A casa passa os anosexibindo a mesma categoria como au-têntico ponto de encontro da elite. AMajórica fica na praça principal da
cidade.

JESUS E BENITO
Em Petrópolis, passeie à vontade, masna hora ae comer lembre-se que o maistradicional restaurante fica bem no awi-tro, na Rua João Pessoa 297. E oBouernstube que há muitos anos servemagnificamente. E o ambiente rústicoagrada também. Jesus e Benito sãoextremamente atenciosos.

BUENOS AIRES (05 Dias)
E SUL DO.BRASIL - 11 DIAS Ida ônibus - volta avião - ou vice-versa.

Rio Curitiba, üiumonau, Crisciúma , Torres , Rio Grande, Montevidéo, Buenos Aires  Cr9139.998,00
SAÍDAS: 15, out. 03,17,18, Nov. 03, 08,13dez.

12 DE OUTUBRO - FERIADO PADROEIRA DO BRASIL
Pousada do Rio Quente
Foz do Iguaçu 7 dias
Vale do Itaii"ai

aldasPoços de
Ilha do Boi (Vitória)Praias e Águas Paulistas

7 dias 07/10
7 dias 09/10
5 dias 08/10
4 dias 09/10
4 dias 09/10
4 dias 09/10

• Campos do Jordão
(Floradas) 4 djgs 0g/10

¦ Cid. Históricas c7Maqulné 4 dias 09/10
¦ S.J. Del Rei • Tiradentes 3 dias 10/10

10 • Cidade da Criança 3 dias 09 e 10/1011 ¦ Roteiro das Eclusas 4 dias 09/10

FINADOS — Duração — 3-4-5 e 7 dias
1—Pousada do Rio Quente 7 dias 28'102 — Foz do Iguaçu 7 dias 28'10
3—Vale do llajai 5dias29/104 —Poços de Caldas 4 dias 30'105—Ilha do Boi (Vitória) 4 dias 30'106—Praias e Águas Paulistas 4 dias 30/10

- Campos do Jordão 4 dias 30' 108 — Cid. Históricasc/Maquinê
9—S.J Del Rei — Tiradentes-10 —Cidade da Criança-11 —Roteiro das Eclusas

4 dias 30/10e3dias 30/103 dias 29/10
dias 29/10dias 30/10

ROTEIifc^} OaflQdnéditO) Teimas-Estãncias.
RIO CURITIBA JOINVILLE. BLUMENAU. ITAPEMA, FLORIANÕPOLIS. SANTO AMARO (CALDAS DA IMPE
RATRIZ) TORRES. PORTO ALEGRE. ESTÂNCIA SANTA ISABEL. NOVO HAMBURGO. GRAMADO. CENELA
(HOTEL LAJE DE PEDRA) CURITIBA, S. PAULO, SÃO JOSE DOS CAMPOS, CARAGUATATUBA, UBATUBA,
PARATI, ANGRA DOS REIS, RIO.
Duração 12 dias - SAÍDAS: 04, 18 out. 16 nov. 06 dez.
NORDESTE MARAVILHOSO ida de ônibus • volta de aviao
VIAGEM PELOS 9 ESTADOS DO BRASIL • RIO DE JANEIRO • ESPIRITO SANTO • BAHIA SERGIPE • ALA-
GOAS • PERNAMBUCO • PARAÍBA • RIO GRANDE DO NORTE • CEARA.

3AID AS: 04 de out. 03 nov. 06 dez. - Duração 14 dias •

PERU - BOLÍVIA GRANDE CIRCUITO
PANAMERICANO

Hio • Curitiba • Foz do Iguaçu ¦ Assunção • Santa Fe ¦ Cordoba • Mendoza • Los
Andes • Santiago • La Serena ¦ Vallenar • Copiapo • Chanaral • Antolagasta • Calama• San Pedro de Atacama - Iquique • Arica • Tacna • Arequipa • Nazca • Ica • Pisco •
Lima • Cusco • Machu • Pichu • Puno • Lago Titicaca • Isla de Los Uros • La Paz - Rio.
IDA DE ÔNIBUS- VOLTA DE AVIÃO IDA E VOLTA DE AVIÃO
DURAÇÃO: 28DIAS.
SAÍDAS: 03 Out. 03 Nov.

SUL DO BRASIL
COM FOZ OO IGUAÇUROTEIRO. Rio, Curitiba. Para-nagua, Joinville, Blumenau,Vala do llajai, Camboriu. Fio-rianopolls. Crisciúma, Torres,Osório, Porto Alegre. NovoHamburgo, Gramado, Canela.Cascata do Caracol, Caxias doSul. Lages. Rio Negro, Curiti-ba. Vila Velha. Foz do Iguaçu,Cataratas do Iguaçu, Pto. Pros.Stroossner, (PARAGUAI),Puerto Iguazu, (Argentina),Guarapuava, Londrina, SáoPaulo, Rio.SAiOAS:

14, 27. Out. 05,18. Nov.05. Dex.DURAÇÃO: 17 Dl AS.

T

.J
/(i

1 ,

MATO GROSSO
PANTANAL PONTA
PORÀ-5EST.
E BOLÍVIA.Conheça o mais misteriosoEstado do Brasil. Rio. S. Paulo,Campinas. Rlb. Preto, Uberlân-dia, Itumbiars, Cuiabá, CampoGrande. CprumbA. Puerto Soa-res (BOLÍVIA). Dourados •
PONTA PORÁ. Pedro Juan Ca-balero Pies. Prudente, SàoPaulo, Rio.SAÍDAS: 16, 30Out. 02.18. Nov. 05. D**.
DURAÇÃO: 14 DIAS.

BARILOCHERio. Curitiba, Joinville. ValeItajai. Torres. Porlo Alegre.Cbui, Montevtdeo, Punta D'etEate. Buenoe Aires. BARILO-CHE Neuquem. Baia Blança.Mar dei Plata, La Plata. B Al-RES. Santa Fe, Resistência,Piicomayo. ASSUNÇÃO. Puer-to Pres. Stroessner. Foz doIguaçu, Curitiba. Rio.
1#*Out. 07. Nov. 11Oez.DURAÇÃO: 22 DIAS.

BAHIA
CAMINHO DO
DESCOBRIMENTO—Rio de Janeiro. Governador Va-ladares, Teólilo Otoni, Jequiè,SALVADOR (04 dias), F.ira deSantana, Vitória da Conquista.Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro,Monte Pascoal, Sanla Cruz deCabràlla, Vitória, Guarapart,Rio de Janeiro. Regrosso op-cional de avifto, da cidade deSalvador no 8.° (oitavo) dia daExcursfio.SAlDAS:
19. Out. 09, 19. Nov. 05.
Dm.DURAÇÃO: 10 Dl AS.
VIAGEM AO SULA mais completa excursAo aosul do Pais abrangendo SAN-TA CATARINA, PARANÁ. RIOGRANDE DO SUL • REGIÕESDO VINHO, UVAS E DO CAFÉ.Ida pelo litoral volta pela Serra,SAo Paulo. Curitiba, Parana-guá. Joinville, Blumenau, Ita-jai. Camboriu, Floríanopolis,Crisciúma, Torres, P. Alegre,Caracol, Canela. Gramado. Ca-xias do Sul, Garibaldi, BentoGonçalves. Novo Hamburgo,lages. Vila Velha. Ponla Gros-sa. Londrina, SAo Paulo. Rio.SAÍDAS: 15,30.Out. 16. Nov. 05. Oez.DURAÇÃO: 14 DIAS.
ROTEIRO DAS
MISSÕES
ARGENTINA
PARAGUAI-BRASIL7QUEDASRio, S. Paulo, Cyritiba. Irai,

FOZ 15 DIAS
PARAGUAI
ARGENTINASUL
DO BRASIL .MARAVILHOSA VIAGEM EMNAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVI-DADE DA URBl ET ORBI), des-
e continuando de ônibus visl-tando SAo Paulo, Prea. Pruden-te. Pres. Eptècio, Quaira, SeteQuedas, Cataratas do Iguaçu,Garganta do Diabo, Pto. Pres.Stroessner, Assunção, Lago,Ypecaray. Argentina • Curitiba •Ponta Grossa, Vila Velha, Curl-tiba.Rlo.SAlDAS: 12,13. Ou?. 09,10,16, Nov. 07.08. DM.DURAÇÃO: 15 DIAS.

(ThermasL Santonas de S*o M
umiba,Ângelo,>1, SAo B Rui-iouel, SÃo Borje,Santo Tomè, Poaadas, Minasde San Ignácio, Mini Encarna-cion, Asuncíon. Foz do Iguaçu,Guaira (Sete Quedas) Maringa.Londnna. S. Paulo. Rio.SAlDAS: 15. Out. 16.Nov. 07. Du.DURAÇÃO: 13DIAS

ARGENTINA
SUL DO BRASILS. Paulo, Curitiba, Paranaguá,Joinville, Blumenau, llajai,Camboriu. Florianópolis. Tor-res, Gramado. Canela, Cara-col, Novo Hamburgo. Caxiasdo Sul, Porto Alegre. Pelotas,Chul.MONTEVIDÉO. PUNTA DELESTE. BUENOS AIRES (5 dias)Tigre a Delta dei Paraná, Plata,Mar dei Plata. Buenos Aires.MontevidAo. P. Alegre. Curiti-ba, Rio.SAlDAS10. Out. 07.Nov. 12. Dex.DURAÇÃO: 19DIAS.
CHILE
DO ATLÂNTICO AOPACIFICO .Rio, Curitiba, Foz, AssunçAo,Sta. Fé. Cordoba, (Travessiados Andea), Santiago. Vifta deiMar, RegiAo dos Legoe Chilenos. Bariloche, Bala Bianca.Mar dei Plata. Buenos Aires.Montevideo. Punta dei Eate,Porto Alegre. Curitiba. Rio.SAlDAS: 03. Nov. 02.Du.DURAÇÃO: 2fa)0 DIAS

FOZ 7 DIAS
ARGENTINA
PARAGUAI.Rio, Registro, Curitiba. Vila Ve-lha. Ponta Grossa, Guarapua-va. Cataratas do Iguaçu, Para-
guai (Pto. Pres. Stroessner) Ar-gentina (Puerto Iguazu. Mis-siones), Curitiba, S. Paulo. Rio.SAlDAS:

09, 18, 23, 30, 31. Out. 06,16,20, Nov. 05. Dez.DURAÇÃO: 7 DIAS.

BRASÍLIA
CALDAS NOVASARAXÀ. CALDAS NOVAS,TRIÂNGULO MINEIRO, 4 DIASEM CALDAS NOVAS.Rio, Barbacena. Belo Horizon-te, Trèe Maria», Cristalina. Bra-st lia, Cidade Livre, Cidades Sa-tèlitea, Anápolis, Goiânia, Cal-das Novas (Pousada do RioQuente). Uberlindia, Uberaba.Araxà, Ribeirão Preto, Campi-nas. SAo Paulo, Rio.SAÍDAS:

15, 21.Out. 06,13,20. Nov. 04,10.Dez.DURAÇÃO: 11 DIAS.
TRANSBRASIL
GRANDE CIRCUITORio, Belo Horizonte, Braeilia,Anápolis, GoiAnia. Cerne, RioTocantins, Imperatriz, Belém,Manaus. (OPCIONAL DEAVIAO), Castanhal, Capane-ma. Santa Inéz. Sio Luiz. Grutade Ubajara, Tares)na, Sobral,Fortaleza, Mossoró, Natal,JoAo Pessoa, Recife, Olinda,Nova Jerusalém, Maceió. Ara-caju. Salvador. Itabuna. portoSeguro. Monte Pascoal, Vitó-ria. Guarapari, Campos. Nite-róUPonteL Rio.SAÍDAS:

16. Out. 04,05,16. Nov.DURAÇÃO: 25 DIAS.
CENTRO ¦ Rua São Joié, 90-gr. 2003- Tel. 252-6156 IPABXI 242-0447- Embtatur 00017-00-41-1
COPACABANA Av. N. S. Copacabana. 749 gr. 705 - felj.: 23S-0107-252-8156-Embratur 00017-01- 41-5
NITERÓI - Av. Amaral Peúoto, 36 «obre-loja 111 (Galaria Paz) Tal. 718 4090 Embratur 00017-02 41 9
IPANEMA PAXTUR Turismo Rua Vijc Pirajá, J30 loja 105 Tal».: 287-0999
Embratur G800157.0003-RJ
TIJUCA SOSCTfc Rua Conde de Bonfim 35 loja 15 248 0096 J54-0191 Embratui 08002860 14¦ _aMewwBMwea a——mm

Mstello llraitco

fcme nota na ou eadtmcta.

Governador demite

policial que feriu 7

em comício do PMDB
Recife — O Governador José Ramos demitiu o

comissário José Nilton Pereira, que dissolveu um
comício do PMDB a tiros, na cidade de Vertentes,
a 143 quilômetros da Capital. O ato de exoneração
foi publicado no Diário Oficial que circulou
onfcèítt.

O chefe de gabinete da Secretaria de Seguran-
ça Pública, Mauni Figueiredo, informou que o
policial está preso na cadeia pública do município,
e que ontem foram realizadas as perícias trauma-
tológicas nas vítimas do comício: a única que
chegou à SSP foi a do candidato a vereador Jusé
Pereira Sarinho. que está internado no Hospital
Getúlio Vargas, em Recife. As demais estão no
interior.

O comitê do PDS divulgou ontem uma entre-
vista do Deputado estadual Antônio Airton Benja-
mim. Ele afirmou que a violência é hoje algo
inerente à própria condição humana, pois "a histõ-
ria da humanidade é a história da violência".

BUENOS AIRES
ECONÔMICO FINADO

Saída 28 Outubro
Regresso 02 Novembro

Financiado
Hotel — Traslado

Passag. aérea — City Tour

NOS JUMBOS DA AERÓLINEAS ARGENTINAS

MIANII — DISNEY
EPCOT—CENTER

Saída 31 Outubro
Regresso 08 Novembro

9 dias

ASTUR — ASTA TURISMO
Rua São José. 35 — loia 103 — Ed Garagem
Tels 224 7138 — 224 7834 — Embratur 00149/00-41 1

Dotti ívo apela
a candidatos

Porto Alegre — O presi-
dente da CNBB. Dom Ivo
Lorscheiter, apelou aos
candidates que compare-
cerem à 39a Romaria Esta-
dual da Medianeira. que se
realizará em Santa Maria
um dia antes das eleições,
para que "respeitem o ca-
ráter religioso da romaria e
se abstenham de propa-
gandas políticas que vi-
riam a ser contraprodu-
centes".

Economistas
apoiam o PT

São Paulo — Atingiu a
200 o número de economis-
tas que assinaram um ma-
nifesto de apoio ao PT, se-
gundo revelou a direção
partidária. O documento
será divulgado hoje,, ás
14h30min, no gabinete do
lider do PT na Assembléia
Legislativa paulista. O ma-
nifesto dos economistas re-
força as propostas recente-
mente divulgadas pelo PT.
com o nome de Documen-
to Econômico.

DICIONÁRIO DE DECISÕES

TRABALHISTAS -189 EDIÇÃO
de B. Calheiros Bomfim e Silvério dos Santos

Acaba de sair, em 18? edição, relativa a 1982, reunindo 4.240 ementas de acórdãos do Su-
premo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho, "Tribunal Federal de Recursos e
Tribunais Regionais, com fndice alfabético de assuntos.
Brochura Cr$ 5.500,00; Encadernado Cr$ 6.500,00. À venda nas livrarias especializadas.
Pedidos à Livraria Destaque (Av. Erasmo Braga, 278, Loja N) e a Edições Trabalhistas S.A.,

ATENÇÃO SENHORES PASSAGEIROS

COM DESTINO À ARGENTINA,—

EUROPA OU ESTADOS UNIDOS
Compareçam à Portugália Turismo para consulta de sua tarifa
(SPECIAL CHARTER) e viaje economicamente escolhendo a data de
sua preferência.

Informações e Vendas:

Portugália Turismo Ltda:
Rua Sete de Setembro, 55 S/Lojas
Tels 222-5353. 242-4907, 242-7033 e 242-9335
Reg. Embratur n° 00640.00.41.2 ABAV 356

DESFRUTE DE UM FIM DE SEMANA EM

PREÇO POR PESSOA Cr$ 4.680,00 INCLUI Condução em ônibus do luxo, estadia em hotel, ôrea de lazer com várias
piscinas, sauna, quadras de esportes e inúmeras praias. ^
SAÍDA: 16/10/82 DURAÇAO: 2 DIAS

ADVANCED
TURISMO LTDA

RUA URUGUIANA, 10 SALA 1408 — CENTRO — RJ

Crise no sistema

tecnológico

cto» Oassfcaiíw

Os orgàos do sistema de tecnologia do Ministério
da Indústria e do Comercio estôo passando por uma
situação de crise que atinge, de forma particularmente
grave, os quase dois mil funcionários do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI). do Instituto de
Metrologia (INMETRO), da Fundação de Tecnologia
Industrial e do Instituto Nacional de Tecnologia (FTI e
INTIAtualmente cerca de 380 técnicos e funcionários
administrativos do INPI, entre engenheiros, químicos,economistas, advogados e arquitetos estão trabalhando
sem qualquer espécie de vinculo contratual em flagran-
tes contradição com as garantias trabalhistas em vigor
no paisEstes funcionários foram demitidos em dezembro
do ano passado, após serem abruptamente extintos os
convênios que vigoravam entre o Instituto e outras
agências governamentais, que permitiam a contratação
de pessoal náo concursado Desde entào os funciona-
rios sem vinculo contratual não tèm recolhido FGTS.
INPS. assim como nào receberam a parcela do reaiuste
a que tinham direito no segundo semestre deste ano
Mesmo os que possuem vinculo contratual, cerca de
300. percebem remunerações baixíssimas, o que levou
o INPI, no passado, a complementar seus salários,
igualmente através de convênios Ressalte-se que na
maior parle dos casos a complementaçáo é maior do
que o próprio salário em carteira Com a extmçào dos
convênios esta complementaçáo também passou a ser
paga de forma irregular e precária, tendo, por este
motivo, sido apelidada pelos funcionários de "fan-
tasma"A situação dos funcionários do INMETRO nào é
menos grave Depois de terem passado quatro anos
sem contrato, sob regime de grupo tarefa, estes
funcionários nâo tiveram os seus direitos trabalhistas
ressarcidos, quanto da assinatura das carteiras em
1977
Até hoje. parte dos funcionários daquela instituição, tal
como no INPI. recebe parcela do seu salário como
complementaçáo não vinculada a contrato de trabalho
O seu problema mais grave, no entanto, è de ordem
salarial, uma vez que o INMETRO permite que os
técnicos que trabalham em Xerem (cerca de 7001
recebam cerca de três vezes menos do que os técnicos
do mesmo Orgâo. aue trabalnam na Praça Maua Icerca
de 80), todos com a mesma qualificação e experiência

Dos três Orgàos. o INPI e o que tem a situação mais
grave, pois seus funcionários, a partir da rescisão dos
convênios em dezembro de 1981 perderam, total ou
parcialmente, os vínculos contratuais, estando numa
situação trabalhista irregular Ao longo de nove meses
os funcionários deste Instituto, com o apoio de seus
sindicatos profissionais e da Uniào dos ServidoresPúblicos, tèm realizado assembléias e enviaram um
abaixo-assinado aos Ministros Delfim Neto. CamiloPenna e ao próprio Presidente da República, solicitando
a rapida aprovação da íabeia Especial de Empregos Foi
encaminhada, também, uma representacão-denúnoa
das irregularidades trabalhistas lunto à Delgacia Ftea|0-nal do Trabalho ate o momento sem resposta Ai?m
disso, os funcionários realizaram dois atos públicos o
primeiro junto ao escritório da Seplan no Rio de Janeiro,
onde também foi entregue uma carta ao representante
da Secretana neste Estado e o segundo as portas do
píoprio INPI na Praça Maua Apesar da ampla repercus-
sào através da Imprensa nenhum pronuncia mento
oficial ainda foi feito nelas autoridades ata o momento
Desta forma em assembléia realizada no dia 20 de
ojtubro. os func.onérios do INPI decidiram-se por uma
diminuição no ritmo de trabalho — operaçào-tanaruga.
ate que as suas reivindicações seiam atendidas

Na verdade, as irregularidades trabalhistas nestes
orgàos vêm-se acumulando desde longa data tendo osfurcKjnános do INPI permanecido sete anos 0970 a
1977) sem contratos de trabaiho sob o regime de
Gnjpo-Tarefa No INT o mesmo ocorreu, entre 1970 e'978 e no INMETRO 05 <uncioná'.es passaiarr, quafoanos <1973 a 1977) na mesma sstuaçào traoaíhando
sem vinculo contratual com o agravante de nào terem
ao fmai do período, recuperado os seus direitos traba-
Ihistas «.FGTS. 1NPS. Férias. 13° etc» Um outro e*pe
cüente utífizado de forma •rrequ!ar a época dos convè-

recontrataçào. num novo convênio, o que acarretou
perdas salariais e trabalhistas — os proprios reajustes
salariais, férias. 13°. entre outros
Muito grave é, também, a situaçào de rebaixamento
salarial a que se encontram submetidos a maioria dos
funcionários destes órgãos desde longa data Os fun-
cionários do INMETRO e do INPI passaram muito
tempo recebendo salarios abaixo do mínimo estabeleci-
do por lei para cada categoria profissional As direções
destes órgãos utilizavam-se de vários expedientes para
manter os salários comprimidos quando da obrigatoria
aplicação dos reajustes, por exemplo, recorriam á
demissão do funcionário e sua realocaçào em novo
convênio com salários substancialmente rebaixados

Causa espécie oue nos Órgãos em questão, quesão responsáveis pola infraestrutura de apoio ao setor
industrial na área de controle do processo de patentes,registro de marcas e transferência de tecnologia -
como é o caso do JNPI, na execução da política de
aplicação de normas e certificados de qualidade dos
produtos — como ocorre no INMETRO e ainda na
promoção e execução do estudos o projetos diretamen-
te relacionados com o setor industrial — como na FTI
INT, as irregularidades tenham chegado ate este ponto

Ainda que se omitisse o fato de que estas irregulan-
dades estào ocorrendo em Órgãos Públicos, autarquias
e instituições controladas pelo Governo Federal, o que
já é um absurdo, nào se poderia ignorar c,ue estào
acontecendo num setor de vital importância, uma vez
que sào. direta ou indiretamente, responsáveis pela
elaboração, difusão e controle da tecnologia, numa
situação em que a crise internacional e nacional mostra
quão importante é o caminho da independência tecno-
lógica para os países como o Brasil

Como. no momento em que o país está afogado em
dividas e compromissos com empresas e bancos
internacionais, que exigem em contrapartida a adoção
de medidas extremamente prejudiciais ao seu interes-
se e do seu povo, pode-se tratar destes problemas com
tanta leviandade e descaso'

Acreditamos ser de interesse do setor privadonacional, especialmente das pequenas e médias em-
presas, que sáo as oue têm menos acesso a tecnologia
disponível nos mercados internacionais, poder contar
com o.apoio do sistema de tecnologia, tanto no que se
refere a criação das condições de pesqu<sas tecnológi-
cas. quanto ao oferecimento de serviços ágeis e
eficientes A manutenção desta situaçào nào e. princi-
palmente, de interesse dos funcionários e empregados
destes orgàos, submetidos há vários anos as irregulan-
dades e injustiças ja suficientemente detalhadas no
presente textoDe acordo com os Decretos n°s 86549 e 86550.
publicados no DOU de 09/11/81. deveria ter sidoimplementada uma "Tabela Especial de Empregos e
Salários", que regularizaria a situação de todos os
Ôrgáos errvoiv»dos. tabela esta que tem sido mantida
num oacote fechado sem que os funcionários, que sào
os maiores interessados, tenham acesso a ela

Faz-se urgente a implementação de uma tabela quecontenha salários condignos e englobe a contratação de
todos os funcionários, possibilitando ao INPI regularizar
a situação de seu pessoal, que hoje se encontra
trabalhando sem contrato e perceoendo oaixos salarios
e ao INMETRO equiparar os salarios vigentes em
Xerém com os da Praça Maua e resolver as i'reg.
des trabalhistas pendentesNão há a menor sombra de duvida de <
dterdimento das justas reivindicações dos •
destes Órgãos so poderá ber-.eficiar e fortav
sistema de 'ecnologia como uni lodo. contribuirei
o desenvolvimento de uma tecnologia adeque
caracteristHras físicas, financeiras e sócias do

No momento em que o propro Pres*der
República, em pronunciamento fe^to na ONU. de*
a necessidade ao pais procurar a autosuticiènc»alógica, e nconcebivel oue o Sistema Tecnotogcc!e*ro seja afetado oor problemas trabalhistas. <fatalmente acarreta o seu mau desempenhoFica uma ultima indagação

íNÍERESSA AO PAIS 6 A SUA POPULACCRtSE E DESESTRUTURA^ÁO í>0 SISTEMA

landa-
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Chaguista' acusa assessoria de 
prejudicar 

Miro
Arquivo

Henrique José Alves
Não podemos admitir que o co-

mando da campanha do PMDB fique
nas máos de uma minoria de esquerda
radical. A tentativa destes segmentos
de afastar o Governador Chapas Freitas
da campanha não é uma atitude sã. Os
assessores de Miro podem ser bem-
intencionados, mas colocaram o Brizola
em primeiro lugar nas pesquisas e quem
vai tirá-lo somos nós, os chaguistas,
com quem eles ameaçam romper.

Foi o que afirmou o Deputado fede-
ral Marcelo Medeiros, um dos lideres da
corrente chaguista. ao defender uma"correção de rota" na campanha de
Miro. "O povo não quer saber de voto
útil, arco da sociedade, correlação de
forças, mas sim confiar no candidato
proposto pelo Partido que tenha reali-
zaçóes comprovadas. O eleitor quer sa-
ber de luz, agua, asfaltamento, exata-
mente o que o Governo do doutor Cha-
gas vem fazendo", afirmou, acrescen-
tando:

A senha lua preta, que designa a
assessoria de Miro, foi criada pelo Parti-
do Comunista Brasileiro, que a utiliza-
va, na época da repressão, para permitir
a entrada de seus adeptos em reuniões
secretas. Mas eu não tenho voto em
aparelho.

Inversão
Marcelo Medeiros julga que há uma

"inversão total" de idéias em relação à
participação de Chagas na campanha
de Miro.

É o doutor Chagas que tem que
dizer como o PMDB deve ganhar elei-
ção, e nâo o contrário. Aqueles que
achaiji que o doutor Chagas deve fazer
isto ou aquilo não ganham eleição, en-
quanto ele jamais perdeu uma eleição
em 40 anos. Uma coisa é conhecer o
eleitorado através de traduções de li-
vros estrangeiros, outra é conhecè-lo no
corpo a corpo.

Ao comentar a entrevista dada, há
uma semana, pelo médico João Carlos
Serra, um dos nove assessores diretos
de Miro, em que ele analisou o chaguis-
mo, Marcelo foi taxativo:

Afirmar que à imagem do doutor
Chagas é um entrave à campanha de
Miro e uma eétiütice. É a mesma coisa
que você aconselhar um político a não
fazer propaganda.

Marcelo considera que a participa-
ção de Chagas na campanha de Miro
será definitiva para a vitória do PMDB,
e acusa os "segmentos de esquerda radi-
cal" de tentarem controlar a campanha
do candidato do PMDB.

O PMDB é um Partido que acolhe
todas as correntes de pensamento da
sociedade, mas o que se deve alertar é
que os radicais de esquerda, que repre-
sentam 5% do eleitorado oposicionista
deste Estado, querem ter um predomí-
nlo na condução da campanha, contra
os segmentos de centro e centro-
esquerda, denominados de chaguistas,
que significam 95% do eleitorado de
Oposição. Vou lutar, portanto, para que
haja uma correlação de forças na condu- ¦
ção da campanha, na qual eles tenham
uma participação percentual.

O parlamentar chaguista enfatiza
que "está nas ruas arregaçando as man-
gas pela vitória de Miro", e pondera que
o candidato do PMDB dificilmente con-
seguirá desvincular-se do chaguismo.

Para o Miro — explica — desligar-
se do chaguismo, ele precisaria abrir
mão dos 500 mil votos que teve e renun-
ciar à sua candidatura, para fazer a
campanha do voto útil, do arco e da
correlação de forças... Ele não desconhe-
ce sua origem chaguista e vinculada ao
Governo Chagas Freitas. E acho que ele
não quis se desvincular. O que o Miro

Marcelo Medeiros

quer dizer é que o seu Governo não terá
conotações com o atual. Pode ser que
tenha, mas nâo necessariamente, o que
acho certíssimo.

Referindo-se às declarações atribui-
das a Miro — "estão tentando me levar
para a política de clientela, mas para
esta eu não vou" — Marcelo afirmou que"a única política de clientela que conhe-
ço é a do Ministro Jair Soares, na Previ-
dència Social".

— Acho que analisar sociologica-
mente o chaguismo e o clientelismo é
coisa para ser feita no Teatro Casa
Grande, com o maior número possível
de filósofos, antropólogos e cientistas,
que deveriam, aliás, fazer, após milha-
res de horas de debate, um livro sobre
isto. (Anteontem, houve um debate no
Teatro Casa Grande, coordenado por
João Carlos Sena, com a participação
de políticos e intelectuais do PMDB).
Enquanto isto, prefiro ficar do lado do
Doutor Chagas, que está colocando ca-
nos para levar água às populações que
nâo sabem o que é tomar banho de
chuveiro.

Marcelo critica a decisão de Miro, de
não comparecer a cerimônias de inau-
guração de obras do Governo, ao lado
de Chagas, neste último mès de campa-
nha, pois entende que o candidato do
PMDB deveria capitalizar "a única ban-
deira do Partido perante o eleitorado
que não é radical de esquerda".

Sou vinculado ao Doutor Chagas,
sigo a sua liderança e dela não me
afastarei. Serei reeleito pela quarta vez
e voltarei a ele novamente para me
aconselhar. E gostaria de lembrar que
todo o Governo Chagas foi organizado,
através da escolha de secretários de
Estado e do segundo escalão, na espe-
rança da vitória de Miro. Escorraçá-los
da campanha, porque são chaguistas, e
inconcebível.

Voltando a abordar as pressões dos
chaguistas de que Miro se queixou,
Marcelo disse que não acredita que o
candidato do PMDB "inicie um movi-
mento separatista dentro do Partido."

Não posso crer que Miro pretenda
separar exatamente os segmentos que o
elegeram por três legislaturas, dando-
lhe em 78, 600 mil votos e as mais
legítimas condições de ser hoje o nosso
candidato ao Governo.

Marcelo, um dos parlamentares mais
ligados a Chagas, admite que os comu-
nistas que estão apoiando Miro devem
integrar o futuro Governo, mas ressalta
que "esta participação deve ser propor-
cional à sua influencia no eleitorado de
Oposição".

Análise da notícia

A disputa pela liderança do grupo
Villas-Bôas Corrêa

A crise que pipocou nas sombras
que os resultados das últimas pes-
quisas eleitorais projetaram nos
fundos do PMDB, desenhando os
fantasmas da derrota da candida-
tura de Miro Teixeira, já em segun-
do lugar, desbancado pelo favoritis-
mo de Leonel Brizola, em ascensão
meteórica — está descambando pa-
ra uma briga pelo espolio cha-
guista.

Nào é mais a sorte do candidato
que está sendo discutida e jogada
na controvérsia pública e áspera
entre os defensores do chaguismo e
os representantes do grupo de as-
sessores de Miro. Miro é uma refe-
rencia secundária na discussão so-
bre os estilos e comandos da cam-
panha e a critica à sua tática. Pare-
ce claro que o Deputado Marcelo
Medeiros com a sua veemente en-
trevista — a primeira manifestação
em tom de ataque vigoroso, dando
nomes e assinalando divergências

credencia-se para assumir a lide-
rança de um esquema politico que
até hoje só colecionou vitórias nas
urnas e nas manhas das escolhas
indiretas e que, pela primeira vez.
se defronta com uma alarmante
perspectiva de derrota.

Na noite de segunda-feira, no
debate realizado no Casa Grande
para discutir o chaguismo. o Depu-
tado Jorge Leite já se apresentara
como um candidato forte a dispu-
tar a chefia da herança política e
eleitoral do chaguismo.

Pois. se Miro perder. Chagas se-
ra alcançado por uma derrota sem
nenhuma interferência ou respon-
sabilidade na condução da campa-
nha. E uma hoje improvável vitória
de Miro não seria computada como
um êxito de Chagas Freitas.

A estranha estratégia de campa-
nha de Miro que pretendeu desli-
gar-se da imagem de Chagas e aca-
bou compondo uma caricatura de
distanciamento intencional, esti-
mulando os seus assessores a inten-
sificar reparos ao chaguismo que
foram num crescendo, até a agres-
são pessoal, só poderia mesmo de-
satruar numa crise.

Uma crise que as declarações de
ontem de Miro. afinal defendendo e
elogiando o Governo de Chagas
Freitas, nào bastam para aplacar.
Elas soam em falso, como um pedi-
do de desculpas tímido ou uma
meia-sola para tapar o rombo no
calçado.

A esta altura parece difícil com-
por dois dispositivos que nào con-
seguiram conviver e que se desen-
tenderam profunda, irremediável-
mente. Os chaguistas acusam os
assessores de Miro, que empalma-
ram a campanha, de terem puxado
a candidatura para baixo da de
Brizola. A assessoria retruca na lin-
guagem azinhavrada de quem se
sente acuada. Miro acabou envol-
vendo-se e. num rompante. decla-
rou-se incompatível com a política
de clientela para a qual estavam
tentando empurra-lo.

Os sinais indicadores da gravi-
dade da crise estào à vista. Ontem.
O DIA. jornal de propriedade de
Chagas Freitas, pela primeira vez
em muitos anos nào publicou o
artigo diário de Miro e nem dedicou
uma linha para o registro de sua
campanha.

Os chaguistas estão batendo em
retirada, retraindo-se para uma po-
sição de defesa e salvação do grupo.
Chagas, se nâo for alinhavada uma
urgente recomposição, ajudara a
eleger os seus amigos para compor
a sua bancada e armar-se com alto
cacife para continuar no jogo. com-
parecendo às paradas futuras.

Começou no grupo chaguista a
corrida para provar lealdade, dedi-
cação ao chefe abandonado e sob
fogo cruzado, sem defesa dos que
orientam a campanha do candidato
do PMDB. Se Miro deixa vago. por
renúncia calculada ou pelos aciden-
tes de uma campanha atribulada, o
lugar que era seu por todos os direi-
tos de conquista, nâo faltam candi-
datos aos posto. Marcelo Medeiros
e Jorge Leite são os primeiros ins-
critos para disputar a liderança que
está sem titular. Afinal a herança
chaguista. mesmo que trespassada
por uma derrota, não e para se joar
fora.
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Candidato só defende

o Governo de Chagas
Para o candidato do PMDB ao Governo do Esta-

do Miro Teixeira, a defesa apaixonada que Jorge
Leite, candidato a deputado federal, fez do chaguis-
mo anteontem no debate no Teatro Casa Grande, foi
o ato final da incorporação". Ele afirmou que faria a
mesma coisa, mas em seguida defendeu apenas o
Governador Chagas Freitas, dizendo que ele "sempre

governou em condições adversas, mantendo-se sem-
pre na oposição, nunca atrasou pagamento do funcio-
nalismo e colocou 807o dos investimentos de seu
Governo em obras para as populações carentes .

Pouco antes, falando a um pequeno auditório na
Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do
Rio de Janeiro, Miro reafirmou seu propósito de
eleger, e não indicar, os administradores regionais, os
administradores de hospitais, os diretores de escolas,
democratizando ao máximo a ação de seu Governo.

Miro Teixeira foi à Acerj para falar de seus planos
de Governo para o esporte. Anunciou a criação da
Secretaria de Esportes e Lazer e, lendo duas fichas
datilografadas, informou ainda que pretende "centra-
lizar a interferência direta do Estado sobre o esporte,
influir nos municípios para desenvolver programas
esportivos que a Secretaria organizaria; estimular o
apoio ao atleta estudante, às competições, às associa-
ções esportivas, às associações de esporte università-
rio e a prática do esporte de massa.

Benedito Cícero Tortellt, presidente da Federa-
ção de Basquete do Rio, lembrou um dos grandes
problemas das federações: a falta de sede. Miro
pensou em organizar a Casa do Esporte, um prédio
onde ficariam as sedes de todas as federações esporti-
vas, mas não prometeu construi-lo.

Rio define

áreas de

Cachoeiras de Macacu

recebe Moreira inundada

propaganda por 10 mil cartazes

O dia dos candidatos
Moreira (PDS)

Visita Teresópolis

Brizola (PDT)
Reúne-se com a comissão de coordenação da sua
campanha

Lysàneas (PT)
Debate com universitários, às 18h30min, na Faculda-
de Silva e Souza, em Ramos

Sandra (PTB)
Contatos políticos no Partido

Miro (PMDB)
Debate com universitários na UERJ. às l!)h, no
Maracanã

Atendendo solicitação
do Juiz Murilo Fábregas.
Coordenador de Propa-
ganda Eleitoral da 2a Zona
Eleitoral, o Prefeito Júlio
Coutinho enviou, ontem,
após consultar os respon-
saveis pelas 24 Regiões
Administrativas do Rio de
Janeiro, a relação dos lo-
cais onde poderào ser colo-
cados os painéis que, indis-
tintamente, serão usados
para propaganda eleitoral
dos candidatos às eleições
de 15 de novembro pro-
ximo.

A determinação judicial,
baseada no Código Eleito-
ral, além de ter solicitado a
indicação dos locais, em
todo o Município, também
fixou até domingo que
vem a retirada, pela Prefei-
tura, da propaganda feita
em outdoors, nos exterio-
res de coletivos, cartazes e
pichações em vias públi-
cas, proibida pelo Juiz.

De acordo com a relação
enviada ao TRE, os locais
permitidos são: Praça San-
to Cristo com Rua Walde-
mar Dutra; Praça Ana
Amélia; Praça Condessa
Paulo de Frontim com
Avenida Paulo de Frontin;
Rua Guilhermina Guinle;
Avenida Portugal com
Rua Ramon Franco; Praça
Nossa Senhora Auxiliado-
ra; Rua Bela; Praça Ga-
briel Soares; Praça Va-
nhargem; descida do Via-
duto Cosme Damião com
Rua Nossa Senhora das
Graças; Rua Lobo Júnior
com Rua Enes Filho; Rua
Miguel Ângelo com Rua
Barcelona; Praça Rio
Grande do Norte; Praça
Paulo Setúbal; Praça Pa-
triarca; Praça Leoni Mes-
quita: Avenida Santa Cruz
com Rua Silva Cardoso;
Praça Teimo Gonçalves
Maia; Praça Dom Romual-
do; Praça Almirante Souza
e Melo; Praia das Gaivo-
tas; Praça Jesuino Ventu-
ra; Largo dos Guimarães; e
Avenida Alvorada.

Um derrame de cartazes inundou ontem a locali-
dade de Papucaia, Distrito de Cachoeiras de Macacu,
à chegada do candidato do PSD ao Governo do Rio
de Janeiro, Moreira Franco. Aguardado desde às 15
horas (a comitiva se atrasou hora e meia), ele foi
recebido por uma grande maioria de mulheres e
crianças, que o cercaram na Av. Paulo Francisco
Torres.

O PDS, que tem três candidatos a prefeito em
Cachoeiras de Macacu — Pascoal Guida, José da
Rosa Teixeira e Rui Coelho Gomes — destinou para a
cidade, de 18 mil eleitores, um lote de 10 mil cartazes,
onde Moreira Franco aparece acompanhado de Ru-
bem Medina (deputado federal) e Flâvio Palmier
(deputado estadual), ambos candidatos à reeleição.
Além disso, foi distribuída uma grande quantidade
de adesivos, que eram disputados pelas crianças. Os
cartazes levados para Papucaia eram tantos que o
dono da mercearia Cavalo Preto, José Carlos Feman-
des da Rosa, aproveitou um bom número deles como
papel de embrulho.

Entusiasmado com a recepção em Cachoeiras,
Moreira Franco, no primeiro dos seus três discursos,
avisou que nào ia fazer comício: "A campanha que
estamos fazendo no Rio de Janeiro não se baseia em
comícios. Nós não estamos usando a violência na
linguagem porque não acreditamos nela. O Rio de
Janeiro e o Brasil já viveram períodos dramáticos de
violência" — disse ele.

Sandra inaugura

comitês na serra

Em seu terceiro dia de campanha eleitoral pela
regiào serrana, a candidata do PTB ao Governo do
Estado, Sandra Cavalcanti, visitou os municípios de
Duas Barras, Bom Jardim e Cordeiro. Acompanhada
pelos candidatos a vice-governador, Ário Teodoro e a
Senador, Paiva Muniz, ela caminhou pelas ruas prin-
cipais e fez discursos, além de inaugurar comitês
eleitorais. -

Em Duas Barras, Sandra inaugurou o comitê
eleitoral dos candidatos a Prefeito Geraldo Monerat e
América Loureiro indo, em seguida, à Prefeitura
Municipal cumprimentar os funcionários. Depois de
criticar o Governo federal — "Os impostos enchem as
caixas dágua de recursos, mas das torneiras não sai
nada. Vaza tudo pelo ladrão" — em Bom Jardim ela
lembrou aos moradores que "Miro Teixeira chegou a
esta cidade de helicóptero para não enfrentar a
estrada de terra."

A Petrobrás está ajudando

o agricultor brasileiro a 
produzir

mais alimentos e mais dólares.
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Está sendo inaugurada hoje, 6 de outubro, pelo Presidente João Figueiredo, em Laranjeiras,

Estado de Sergipe, a nova fábrica da Nitrofértil, para produçáo de amorna e uréia. Ela va.

ajudar a aumentar a produtividade agrícola do País,criou 450 empregos diretos e cerca de

2 mil indiretos e economizará 80 milhões de dólares por ano de divisas.

Em 1974. nasceu o Programa
Nacional de Fertilizantes e Calcário
Agrícola (PNFCA). Ele mostrou
nossa grande dependência dc outros
países na importação de
matérias-primas indispensáveis
para a fabricação de fertilizantes.

:1a vinha crescendo de forma
preocupante.
O Governo Federal decidiu então
incumbir a PETROBRÁS
de livrar o País dessa

E

dependência tão grande.
Tão grande que. em 1980chegamos
a gastar quase 1.5 bilhão de dólares
para importar fertilizantes
c matérias-primas.
Mas agora, graças ao trabalho da
nossa subsidiária PETROFER 1IL,
a situação é outra.
Já fabricamos aqui praticamente
100% do fosfato, da amônia e da
uréia que as indústrias necessitam
para fornecer os fertilizantes que os

• nossos agricultores utilizam para
produzir cada vez mais alimentos
para consumo interno e mais
dólares para nosso

esenvolvi mento.dei*

o

PETROBRÁS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

Governo João Figueiredo

Através da Fetrofértil estamos trabalhando para aumentar a proíiutiv idade agrícola.

I
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BUENOS AIRES

BARILOCHE
LAGOS ANDINOS-SANTIAGO

- Os methwes preços e serviços, hotéis de primeira
Operador: OPTAR

Transportador: AEROUNEAS ARGENTINAS
B. AIRES (5 dias): CrJ 97.000,00
Viagens diretas peto super Jumbo 747.
IGUAÇU E BUENOS AIRES 8dias. CrJ 109 000.00
B. AIRES e BARILOCHE 9dias. CrJ 149.000,00
B. AIRES. BARILOCHE, LAGOS CHILENOS
E SANTIAGO 14 dias. CrS 278.000.00
CIRCUITO INTERNACIONAL (lã dias)
CrS 168.000.00
CIRCUITO DO CHILE(29 dias) CrS 348.000,00
Maravilhosas excursões rodoviárias. Visitando
o Sul do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai,
com extensão aos Lagos Andinos e Santiágo.
Viagens nas SOLNAVES. os super-Onibus com
suspensão a ar. 

FERIADOS
PADROEIRA DO BRASIL

12 OE OUTUBRO
FINADOS

2 DE NOVEMBRO
Orçanizamos diversos programas especiais de 3. 4 e 5
dias para melhor aproveitamento do período que inclui
o linal de semana e o feriado.

Solicito pessoalmente ou por telefone o nosso
Caderno e Excursões Especiais de Feriados.

Kd

MINAS HISTÓRICA - S João Del.Rey.
Tuadentes. Congonhas. Sabaia, Ouro Prelo. Gruia da
Lapinha. etc

CAMPOS DO JORDÀO ¦ A mais bela eslãncia
climática brasileira.

CIDADE DA CRIANÇA SIMBA SAFARI • PLA.Y
CENTER Grandes alraçôes lurislicas de S Paulo

PASSEIO EM SAVEIRO • aos domingos

ODOVIÁRIAS DE
l.a CLASSE

. IGUAÇU E TRÊS FRONTEIRAS 7 ou 9 dias.
Visita ao Paraguai e Argentina.

CAMINHO DO PARAGUAI • 9 dias.
Visita a Iguaçu e Assunção.

CAMINHO DO SUL • 10 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 eclusagem."Relax" na Pousada do Rio Quente.

CAMINHO DO PANTANAL - 7 ( dias.
O paraíso mundial da launa e da Hora.

CAMINHO DA BAHIA • 71 dias.
Guarapari, P. Seguro. Ilhéus, Salvador,
S. Amaro. Cachoeira, etc.

CAMINHO DO SOL E MAR • IS dias
Roteiro de integração, percorrendo o litoral
e o interior nordestinos.

Realizadas nas SOLNAVES exclusivas da
SOLETUR. onde você viaja flutuando.
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RUMO SQL
RUMO SOL IGUAÇU E ASSUNÇÃO
3 ou b dias Passeios ao Paraguai e Argentina

RUMO SOL TOTAL • 1? dias
Salvador ¦ Recife • fortaleza • São Luiz

Belem -Manaus
RUMO SOL NORTE - 11 dias

forlabía - Sào Luiz - Belem ¦ Manaus
RUMO SOL NORDESTE II dias

Salvador • Recite • Fortaleza

RODO,

'AÉREAS

coniugaçào avião e ônibus
PANTANAL, BOLÍVIA E PARAGUAI

Coniugaçâo perteita avião/ônibus - 9 dias.
MISSÕES, E IGUAÇU

Aviáo Rio/P Alegre. Ônibus por Gramado.
|C. do Sul, Ijui. S Miguel das Missões.Foz, -10 dias.

FOZ 00 IGUAÇU EM PANORÂMICA
Avião Rio/Foz. Visitas ao Paraguai e Argentina.

I Ônibus por Cascavel, Vila Velha. Curiliba, etc. 5 dias. j
CAMINHO DO LITORAL SUL

Ônibus pela Costa Verde. Guarujá. Curitiba.
Litoral do Paraná e Santa Catarina, ate Porto

Alegre. Opcional a Gramado e Canela. i
Hole! Laie de Pedra Volta em avião 8 ou 11 dias.

® CAMINHO SERRAS DO SUL
Avião para P. Alegre. 2 noites no Hotel Laje

de Pedra em Canela. E mais, Gramado, Caxias
do Sul, B. Gonçalves, Garibaldi e Curitiba. 6 dias.

CIDADES HISTÓRICAS E BRASÍLIA
ônibus por 0.Preto, Manana. B. Horizonte.Gruta

Maquine e Brasília Volta em avião. - 8 dias.
BAHIA HISTÓRICA (Via Litoral)

Ônibus por Guarapari, Vitória, Porto Seguro,
Ilhéus. Itaparica e Salvador em avião - 8 dias.

ENCANTOS 00 LITORAL NORDESTE
Do Rio a Fortaleza em ônibus. Volta em avião.

NORDESTE MARAVILHOSO
Avião para Salvador. Ônibus por Aracaju.

Maceió, Nova Jerusalém, Recife. João Pessoa.
Natal e Fortaleza Regresso em avião. 11 dias.

TRANSBRASILIANA NORTE
Ônibus pelo litoral, até Fortaleza

Avião para S Luiz. Belém. Manaus e Rio 19 dias

Peça grátis o Caderno de Excursões ao seu
Agente de Viagens ou nas Lojas Solatur.
CENTRO: Ouitamía. 20 S ioia Tel :
IPANEMA. Vise Pirata. í>50 L/110 lei. 259 0049
COPACABANA: Sania Cla-a 10 - Sopreloia
Esquina üe Av Cooacabarvs Tei 25? KW
POSTO 6: N S (.oaacitwnà . «. 7 - loja 1U5

1 Cassmo Wiánlico -1et : í)2l ??40
TIJUCA: Praça S*ns Pefia 45 - to|a 10-L
lei : 264 4893 (Centro Comercia! da Ti|uca)
GAVEA" MarQués de S Vicenie. 52 - K>ta »«ü

lf*pp" da toea. ADenade 13 às 22 "oras,
• inclusive aos satados Tel: 259 9046

BARRA: Av Armando tomtenh. 800Lc;a N
EU. Condado Ce Casca s • Tel. J99-0309

; SAO PAULO: Av SâoU: '92 soneto*-W.. 255131
Embfílui 00942004' 1 Embr»tu' 0ê0ns850<>3_

Juíza rejeita denúncia contra Júlio Mesquita

I

São Paulo — A Julza-Auditora substituta da
Ia Auditoria da 2a Circunscriçào Judiciaria Mili-
tar, Maria Leticia de Alencar, rejeitou ontem,
integralmente, a denúncia apresentada pela pio-
motoria, a pedido do chefe do Gabinete Civil,
Leitão de Abreu, contra o jornalista Júlio Mesqui-
ta Neto, diretor-responsável de O Estado de São
Paillo. - • . r-

Num despacho de 19 páginas, a Juíza justifi-
cou sua recusa em abrir o processo penal contra o
jornalista com a garantia de não haver no editorial
do jornal qualquer crime contra a segurança na-
cional. Enviou os autos à Procuradora Lúcia Bea-
triz de Bessa, para que ela recorra, se achar
conveniente.

Máscara

A origem do processo foi um editorial publica-
do pelo jornal paulista, sob o título de Cai a
Máscara do Falso Liberal". O Estado de Sào Paulo
fez críticas à gestão de Leitão de Abreu como
coordenador político do Governo e o acusou de
defender a Lei Falcão. O Chefe do Gabinete Civil
pediu o enquadramento de Júlio Mesquita Neto,
no Artigo 33 da Lei de Segurança Nacional.

Mas a Juíza Maria Leticia considerou, em seu
despacho, Que, "na espécie, nào se vislumbra na
denúncia, sob o prisma objetivo do conceito de
segurança nacional, descrição compatível com a
idéia de que esta tenha sido alcançada ou atingi-
da, ou submetida a qualquer perigo, pois o texto
acusatório limita-se a estabelecer identidade entre
a personalidade do ofendido — enquanto pessoa
desempenhando elevada funçào pública — ao Es-
tado. que aquele, como Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República, representa, nos limites
de sua funçào precípua".

Segundo a juíza, "a prevalecer a tese da de-
núncia e, interpretado o Artigo 33 da Lei de
Segurança Nacional sem ajustá-los aos conceitos
dimanantes da parte geral da Lei 6 620 78, estaria-
mos como que a revogar o Código Penal Brasileiro,
fazendo equiparação indévida entre a autoridade e
o Estado que esta representa, de tal sorte que, a
qualquer ofensa pessoal, avaliada não raro por
aspectos subjetivos, corresponderia necessaria-
mente periclitància da própria nacionalidade, o
que, a isso sentir, não exprime nenhum rigor
cientifico na exegese dos textos legais vigentes no
país".

A juíza rejeitou a denúncia, porque náo encon-
trou "no campo de ofensa objetiva à segurança
nacional qualquer adequação ao tipo cogitado,
não havendo nenhuma ameaça perceptível à segu-
rança nacional, desprovida a notícia publicada de
qualquer efeito irradiador, dado que seria indis-
pensável para fazer periclitar o ordenamento jurí-
dico vigente".

Depois de considerar manifesta a atipicidade
da conduta do jornalista, a juíza reconheceu que
"os sentimentos das pessoas constituem patrimô-
nio individual a ser resguardado, notadamente no
mundo civilizado, razão porque existem procedi-
mentos jurídicos que se destinam precipuamente
à preservação dos direitos à personalidade, dentre
os quais a noção de honra". Ou seja, a juíza lembra
que existe a Justiça comum para julgar os crimes
de calúnia, injúria e , difamação.

Procurador enquadra

deputado na LSIN

Brasília — O Deputado Theodorico Ferraço
(PDS-ES) foi denunciado ontem, perante o Supre-
mo Tribunal Federal, pelo Procurador-Geral da
República, Inocèncio Mártires Coelho, com base
na Lei de Segurança Nacional, por ter proferido
discurso considerado ofensivo à honra do Ministro
da Fazenda, Ernane Galvèas. Ferraço é o quinto
deputado a ser denunciado pelo Procurador Ino-
cêncio Coelho nos dois últimos anos. Os demais
São João Cunha (PMDB-SP). Genival Tourinho
(PMDB-MGt, Freitas Diniz (PT-MA) e Gerson Ca-
mata (PMDB-ES).

No discurso, pronunciado em 16 de maio deste
ano, em Parada Cristal, município de Jeiónimo
Monteiro, Espírito Santo, o parlamentar declarou
que, graças ao tráfico de influência, o Ministro
Ernane Gavêas levou a firma de sua propriedade
— a Quimapo Comércio e Importação — a impor-
tar até Cr$ 300 milhões por mês, quando, antes
dele ocupar a Pasta da Fazenda, as importações
eram na base de CrS 2 milhões a CrS 3 milhões por
mês.

Revolução

Ferraço afirmou no discurso que fez denúncia
ao SNI, ao Presidente da República, ao Chefe do
Gabinete Militar, ao Ministro da Indústria e do
Comércio e ao Ministro da Justiça. Depois de
clamar contra "esses tubarões que estão ai", o
Deputado do PDS lamentou "ser essa a revolução
em que ele pegou num revólver 32 para defende-
la".

Segundo o Procurador Inocènio Coelho, no
trecho do discurso por ele transcrito evidencia-se a
existência dos crimes de calúnia e injúria. Mas,
apesar do enquadramento no Artigo 33, parágrafo
único, da Lei de Segurança Nacional, que prevê a
pena de um a quatro anos de reclusão, o deputado
poderá beneficiar-se do entendimento da própria
Procuradoria-Geral em caso idêntico, envolvendo
o ex-Deputado estadual Ruy de Andrade Gouveia,
da Paraíba.

Nesse processo, o Procurador Inocèncio Coe-
lho aprovou parecer favorável ao ex-deputado,
que, em 11 de janeiro de 1980, numa manifestação
de rua em João Pessoa, Paraíba, chamou o Presi-
dente João Figueiredo de "trapaceiro, covarde e
homem de duas caras". Ruy Gouveia foi absolvido
pelo Superior Tribunal Militar.

No julgamento de Ruy Gouveia, os Ministros
do STM, consideraram que injúrias assacadas
contra autoridades, mesmo as mencionadas no (
artigo 33 da LSN, sem o fim especifico de atentar
contra a segurança nacional, nào são consideradas
subversivas, e por isso não configuram crime poli-
tico.

Mas, segundo recente entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal, na ação penal a que respon-
de o Deputado Freitas Diniz i PT-MA i. Ferraço
poderá ser processado, independentemente de li-
cença da Câmara, em crime contra a segurança
nacional, quando, como no caso. se tratar de delito
contra a honra.

Carlos garante que

JAmianto adere à campanha

Salvador — O Governa-
dor da Bahia, Antônio Car-
los Magalhães, revelou on-
tem que, "qualquer que seja
o candidato escolhido por
ele para substituir Clériston
Andrade, o Senador Lo-
manto Júnior lum dos dissi-
dentes do PDS baiano) vai
se integrar à campanha. É
porque vocês não sabem,
mas ele já estava se inte-
grando ã candidatura de
Clériston. posso garantir".

Antônio Carlos não quis
apresentar fatos concretos
que comprovassem a ade-
são de Lomanto a Clérishon
ou ao candidato a ser esco-
lhido. Segundo ele, "a apre-
sentação de fatos poderia
levar a interpretações erró-
neas e não tenho interesse,
nessa fase, em criar
atritos".

Prazo final

O Governador disse tam-
bém que ainda não tem pra-
zo para divulgar o nome do
substituto de Clériston An-
drade, mesmo sabendo que
a' lei eleitoral obriga que o
novo nome seja homologa-
do pela Executiva Regional
do Partido em 10 dias. As-
sim, o prazo termina na pró-
xima terça-feira.

— As declarações do Mi-
nistro Leitão de Abreu hoje
(ontem) ao JORNAL DO
BRASIL muito me agrada-
ram, quando ele diz que a
escolha do substituto de
Clériston demanda tempo.
Depois disso resolvi esperar
mais um pouco para apre-
sentar o nome — explicou
Antônio Carlos.

Ele tem até terça-feira
próxima para apresentar o
nome, porque os 10 dias são
contados a partir da emis-
são do atentado de óbito.

Hoje, no Palácio de Ondi-
na, Antônio Carlos já come-
ça a ouvir os municípios: ele
vai receber dezenas de pre-
feitos para conversar sobre
a atual situação política da
Bahia, depois da morte do
candidato do PDS.
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Ântonio Carlos conduz o aparelho
ortopédico e a escolha do novo candi-

dato

Golbery acha que
situação não muda

Brasília — O ex-Ministro Golbery do Couto
e Silva disse ontem que não acredita que a
morte do candidato Clériston Andrade modifi-
que a situação do PDS baiano: — Não acredito
que o Partido venha a sofrer profundas modifi-
cações. O grande eleitor da Bahia é o Governa-
dor Antônio Carlos Magalhães, nào se esque-
çam disso — afirmou.

Para Golbery, o desastre poderá inclusive
ajudar o PDS: — Se náo me engano, já houve
um precedente na Bahia, um caso parecido de
uma pessoa que substituiu outro candidato na
última hora e foi eleito — lembrou ele, referin-
do-se ao ocorrido em 1950, quando Régis Pa-
checo, do PSD, derrotou Juracy Magalhães, da
UDN.

Análise da notícia

O projeto do Governador
Ricardo ISoblat

Brasília — A morte de Clériston
Andrade pode ter atordoado o Go-
vernador Antônio Carlos Maga-

• lháes mas não o fez, em nenhum
momento, perder a forma de hábil
administrador de pessoas. Ele dei-
xou prosperar a imprenssão de que,
agora, estaria disposto a buscar um
candidato até mesmo dentro de ou-
tros grupos políticos do PDS — mas
o nome, mais uma vez. sairá do seu
bolso. O que não quer dizer que
será um nome incapaz de agradar a
todas as alas do Partido — e de
contentar, por sua vez, o Palácio do
Planalto, preocupado com a situa-
ção criada na Bahia.

Como o substituto de Clériston
será um político intimamente liga-
do ao Governador, náo deverá ser o
Senador Jutahy Magalhães — tam-
pouco o banqueiro Ângelo Calmon
de Sá, atropelado por uma esdrúxu-
la lei de inelegibilidades. Náo fosse
a lei e talvez o Governador fosse
obrigado a empinar a candidatura
de Calmon de Sã. O ex-Ministro da
Indústria e do Comércio é, dispara-
do, o nome mais forte entre os cogi-
tados até agora, agradaria ao Sena-
dor Luiz Viana, a quem está unido
por laços de parentesco, e seria
muito bem visto pelo Palácio do
Planalto.

O ex-Presidente Geisel , que
compareceu ao enterro de Cléris-
ton. sugeriu o nome de Calmon de
Sá ao Governador Antônio Carlos
Magalhães. O Governador sondou
o banqueiro para substituir Cléris-
ton mas sabia, previamente, que
haveria dificuldades legais barran-
do seu nome. Com o gesto, conten-
tou o Senador Luiz Viana, deu pro-
va de fidelidade ao ex-Presidente
Geisel e mostrou ao Governo fede-
ral que tentou a melhor soluçào
-para o PDS". Ele tenta agora, des-
de ontem, encontram a melhor so-
luçào para seu projeto político de
continuar forjando a mais vigorosa
liderança que a Bahia já teve desde
a aposentadoria do ex-Govemador
Juracy Magalhães. O tempo é

curto, curtíssimo, mas ele náo tem
pressa.

A indefinição do novo candidato
ocupa espaço na imprensa, paralisa
a campanha da oposição no Estado
e mantém viva a memória de Cléris-
ton Andrade. O PDS ganha com
isso. Ganha também o governador,
que engendra um diálogo com as
mais importantes lideranças do
Partido para, depois, apontar, sozi-
nho, o nome que preferir. O vice-
líder do PDS na Câmara Federal,
Deputado Djalma Bessa, poderá
ser esse nome. Ex-presidente da
Comissão de Justiça da Câmara, é
um político discreto, que exerce
mandatos desde a década de 40 e é
muito respeitado.

Bessa integra a reduzidíssima
lista de nomes sobre a qual está
debruçado o Governador Antônio
Carlos Magalhães. Seja ele o esco-
lhido ou o Deputado João Durval.
por exemplo, e o Governador reuni-
rá condições de manter de pé o
projeto que tinha em Clériston An-
drade seu melhor artífice. Antônio
Carlos concluiu há muito tempo
que a Bahia está cada vez mais
pobre de lideranças — e que chegou
a hora e a vez de ele consolidar seu
domínio político no Estado. O Se-
nador Jutahy Magalhães náo con-
seguiu ampliar a herança que Jura-
cy lhe transferiu.'

Os resultados eleitorais de 1974
e 1978 atestam a perda de substàn-
cia da corrente do Senador Luiz
Viana Filho. O sucessor natural do
senador, seu filho Luiz Viana Neto,
aparenta mais talento para os ne-
gócios do que para a política. O
Senador Lomanto Júnior é um
combatente solitário — não firmou
uma tendência, e nada indica que
será capaz de firmá-la depois de
tanto tempo. A oposição no Estado
ainda é débil — embora tenda a
crescer na esteira da candidatura
de Roberto Santos. O vazio, assim,
é grande, e Antônio Carlos não re-
nunciou a ocupa-lo.
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Minas dá terra
a 130 favelados

Belo Horizonte — Mes-
mo sem a presença do Go-
vernador Francelino Perei-
ra a solenidade de distri-
buição de 130 títulos de
propriedade de terras na
favela Vila Cemig nào dei-
xou de ter conotação poli-
tica. O Secretário de Go-
verno, Afonso Celso de
Souza Carmo, pediu a
mais de 400 favelados que
lotavam o salão nobre do
Palácio dos Despachos, na
Praça da Liberdade, que
votassem no candidato do
PDS, Eliseu Resende. Mui-
tas mulheres faveladas, ao
serem chamadas à mesa
das autoridades, onde
também estava o presiden-
te da Associação Pró-
Melhoramento da Vila Ce-
mig, Juvercino Romano
Santos, se emocionaram
ao ponto de beijarem os
Secretários de Governo e
de Planejamento do Es-
tado.

Procurador quer
apurar fraude
Belo Horizonte — O Pro-

curador Regional Eleitoral
de Minas, Tarcísio Flores
Pereira, pediu ontem à Po-
lícla Federal a instauração
de inquérito para apurar a
responsabilidade criminal
do comitê do candidato do
PDS ao Governo, Eliseu
Resende, em Belo Horizon-
te, que distribuía títulos
eleitorais. No inquérito,
administrativo, já instau-
rado, começam a ser ouvi-
dos hoje o funcionário do
TRE implicado, testemu-
nhas e o responsável pelo
comitê. No seu despacho
ao Delegado José Orso-
marzo Neto, da Ordem Po-
lítica e Social da Policia
Federal, o Procurador afir-
ma ser inaceitável a pre-
tensão de legitimar o alis-
tamento eleitoral em comi-
tês partidários, pois esta
atribuição não pode ser de-
legada pela Justiça Eleito-
ral. Diz ainda desmerecer
crédito a afirmação do fun-
cionário do TRE de que só
fez cerca de 30 títulos no
comitê, quando o Tribunal
apreendeu 106 títulos e 209
já haviam sido entregues
aos eleitores.

Candidato nega

pichação
Ouro Preto — Candidato

à prefeitura desta cidade
por uma sublegenda do
PDS, o ex-Prefeito Genival
Alves Ramalho acusou on-
tem seus adversários — in-
clusive candidatos do PDS
— de picharem seu nome
em muros e paredes de
prédios tombados, com o
objetivo de intriga-lo."Nao estranharei se qual-
quer dia desses surgir meu
nome pichado com spray
na cantaria das igrejas,
mais suscetíveis de sofre-
rem danos irremediáveis
com esse tipo de depreda-
ção", afirmou Genival Ra-
malho, que disse ter ins-
truído seu comitê eleitoral
para nào pichar slogans de
sua campanha nem colo-
car faixas de propaganda
eleitoral no núcleo colonial
de Ouro Preto.

PMDB-BA volta à
campanha amanhã

Salvador — Interrompi-
da desde a última sexta-
feira, após o desastre de
helicóptero em que morre-
ram os candidatos do PDS
a governador e vice-
governador — Clériston
Andrade e Rogério Rego —
a campanha eleitoral da
chapa majoritária do
PMDB somente será reini-
ciada na quinta-feira, de-
pois de anunciados os no-
mes dos novos candidatos
do Partido governista. O
candidato a governador do
PMDB, Roberto Santos,
informou ontem à tarde
que. em reunião com os
coordenadores ria campa-
nha. foi decidido "deixar
passar um pouco mais de
tempo desse episódio dolo-
roso e traumático antes de
a Oposição reiniciar seus
comícios". O PT não inter-
rompeu sua campanha.

Mulheres fazem

passeata no CE
Fortaleza — Duas mil

mulheres, a maioria de
bairros pobres e favelas,
sairão hoje em passeata
pelas ruas centrais de For-
taleza, para protestar con-
tra a alta do custo de vida.
O candidato do PMDB ao
Governo do Ceará. Sena-
dor Mauro Benevides, vai
liderar a caminhada. As
mulheres desfilarão por-
tando faixas e cartazes e

- pedirão votos para os can-
dtdatos majoritários do
PMDB.
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Rio ganha
outra escola

A rede oficial de ensino
de Io grau, do Rio de Janei-
ro, aumentou para 810 es-
tabelecimentos com a
inauguração, ontem, pelo
Prefeito Júlio Coutinho, da
Escola Municipal Levi Ne-
ves, no Engenho da Rai-
nha. Essa escola, a exem-
pio de outras oito entre-
gues à Prefeitura do inicio
do ano passado até agora,
foi construída num conjun-
to habitacional — Coope-
rativa Habitacional de Só-
cios do Clube dos Subte-
nentes e Sargentos do
Exército — e doada ao Mu-
nicipio, que passará a ad-
ministrá-la.

Pescador polonês
tem infarto

Henryk Krystkiewicz é
pescador e estava a bordo
de um avião polonês que o
levaria, com 160 pescado-
res, a Varsóvia, quando so-
freu um ataque cardíaco.
Ele chegou de Montevidéu
num Jumbo da Varig e se-
guiria para a Polônia com

grupo. A informação é do
Conselheiro Comercial da
Embaixada da Polônia,
Wieslaw Salata.

Exército fará
coisas no Rio

Brasília — Um convênio
no valor de Cr$ 200 mi-
lhóes será assinado entre o
BNH e o Ministério do
Exército, para que, através
da Fundação Habitacional
do Exército e da Poupex-
poupança do Exército, se-
,jam construídas 252 habi-
tações na Vila Militar, no
Rio, para servidores civis e
militares até a patente de
cabo, de renda inferior a
três salários mínimos. Es-
sa é a terceira área a ser
construi da no Rio de Ja-
neiro: foi adquirida por CrS
64 milhões 826 mil.

Ministro exalta
o Centjro-Oeste
Ao regressar de Araguai-

na, Norte de Goiás, onde
assinou contratos no valor
de Cr$ 453 milhões, desti-
nados a beneficiar essa ci-
dade, Goiânia e 87 munici-
pios goianos, o Ministro do

Interior, Mário Andreazza,
• ressaltou que "a acelera-

çào do desenvolvimento
cio Centro-Oeste está asse-
gurada, em caráter defini-
tivo". Acrescentou que "a
ampliação da área de atua-
çáo do Polamazónia deve-
rá atingir, em breve, a re-
gião acima do paralelo 13,
em Goiás".

Enfermeiros

querem melhorias
Cerca de 30 representan-

tes de enfermeiros,-auxilia-
res de enfermagem e aten-
dentes da rede do Estado
estiveram, ontem, no Palá-
cio Guanabara, onde fo-
ram recebidos pelo Chefe
do Gabinete Militar. Ru-
bem Cosme. Eles pediram
reajuste salarial de 85%,
retroativo a Io de maio;
adicional de insalubridade
de 30% sobre o salario ba-
se; creches em todas as
instituições de saúde; con-
curso público: e provimen-
to de pessoal de acordo
com as necessidades.

Juiz vai apurar
tortura policial
Porto Velho — O Juiz

Douglas Evangelista Ra-
mos, da 1" Vara Criminal,
vai encaminhar ao Minis-
tério Público depoimento
de Nestor Camargo Júnior,
de 29 anos," casado, que
acusa policiais de torturá-
lo para obter confissões.
Apontou o delegado José
Lumarques Medeiros, do
Io DP. ex-delegado em
Guajará-Mirim, que o teria
torturado para que confes-
sasse o roubo de CrS 24
milhões. 12 gramas de ouro
e talões de, cheques da Me-
tamil Comercio e Repre-
sentaçòes, ha três se-
manas.

Seqüestrador é
removido em SP

São Paulo — Salim Ya-
coub Nehme, principal
condenado pelo seqüestro
do milionário Miguel Mo-
farrej Neto — resgatado
por 2 milhões de dólares —
e que cumpre penas de 12
anos na Penitenciária do
Estado, será removido pa-
ra um cela individual no 5o
DP.

Acidentes em
SP matam 10
São Paulo — Quatro aci-

dentes automobilísticos
em estradas paulistas —
Raposo Tavares, Via
Anhangüera. Rodovia
Deputado Eduardo Vicen-
te Nasser e Washington
Luis — causaram a morte
de 10 pessoas e deixaram
10 gravemente feridas,
alem de cinco com feri-
mentos leves. O acidente
mais grave foi entre uma
Kombi e um caminhão, na
noite da segunda-feira.

Declarações do Reitor da

UnB faz a Ministra da

Educação ficar 
"perplexa"

Brasília — "Perplexa" foi o termo utilizado, on-
tem, pela Ministra da Educação, Ester de Figueiredo
Ferraz, para exprimir o estado emocional em que
ficou, ao ler as declarações do Reitor da Universidade
de Brasília, José Carlos Azevedo, publicadas no jor-
nal Folha de S. Paulo", no dia 3. domingo.

Numa entrevista de página inteira, na qual falou,
inclusive, sobre outros assuntos da Educação, Jose
Carlos Azevedo sustentou a tese de "não haver qual-
quer critério técnico na distribuição dos recursos
orçamentários que o MEC destina ao ensino superior,
substituído por uma estranha e complexa rede de
amizades que o liga a certas universidades".

DESMENTIDO

Primeiro, a Ministra des-
mentiu, dizendo que "não
existe tráfico de influèn-
cias aqui no MEC na desti-
nação de verbas para as
universidades. Sempre
soube que o MEC teve cri-
térios coerentes na distri-
buiçáo do orçamento e os
aperfeiçoa de ano para
ano". As declarações do
Reitor, ao seu ver, foram
infelizes.

Segundo, criticou o seu
procedimento, afirmando
que, eu, no lugar dele, que
tem trânsito livre com to-
dos os ministros que até
hoje serviram ao MEC, te-
ria trazido essa comunica-
çào diretamente e não
através da imprensa, com

afirmações meio vagas e
sem citar casos con-
cretos".

Indagada sobre a possi-
billdade de o MEC proces-
sar o reitor por tais decla-
rações, ela disse:

Não vejo correção a to-
mar. Isso é uma opinião
dele e nem na policia se
aceita denúnicas yagas e
imprecisas."

Espera, porém, que Aze-
vedo vá pessoalmente re-
petir-lhe o que disse no
Jornal.

Ontem' à noite, o Reitor
Jose Carlos Azevedo co-
municou que, hoje, enviará
à ministra um relatório re-
servado sobre tudo o que
disse no jornal. Não quis
adiantar o conteúdo, nem
tampouco tocar novamen-
te no assunto.
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AVISO DE LICITAÇAO
TOMADA DE PREÇOS

N° 123/82

A UNIDADE LOCAL DE SERVIÇOS GERAIS DO IAPAS comu-
nica a abertura da Tomada de Preços relativa a aquisição de fichário.
estante e armário de aço e mesa expositória. a ser realizada no dia
20/10/82. as 15' horas, na Av Nilo Peçunha. 31. sala 314 Os
interessados poderão obter maiores informações no endereço
acima. Rio de Janeiro,

01 de outubro de 1982 (P

MPASi
MlnltUOÓ da Pradtféncia • Aiaiaténcla Social

INAMPS /INSTITUTO NACIONAL Dt ASSISTÊNCIA MfcOlCA l)A PRLVlOÉNCIA SOC.IAI

AQUISIÇÃO DE APARELHOS

MÉDICOS AMBULATORIAIS
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

LOCAL leva ao conhecimento dos interessados que até às 15 .00
HORAS DO DIA 21/10/82. na Rua México n° 128 — 4o andar, na
Cidade do Rio de Janeiro, serão recebidas propostas comerciais,
relativas à Tomada de Preços n° 048/82, para aquisição de APARE-
LHOS MÉDICOS AMBULATORIAIS.

2. O Aviso de Licitação contendo as condiçoes de habilitação,
especificações e demais detalhes, encontra-se a disposição dos
interessados na Seçào de Cadastro de Fornecedores. Serviço de
Compras o Alienações, no endereço acima indicado, no horário de
10.30 às 18 00 horas, onde também serão prestados maiores
esclarecimentos.

Rio de Janeiro.
23 do setembro de 1982 (P

CIMENTO MAUA S.A.
C.G.C. N? 33.815.580/0001-24

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 1982,

LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO
1. DATA HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA - Dia 16 dç
abril de 1982, às doze horas, na sede da CIMENTO MAUá
S/A, na Avenida Rio Branco n? 311 - 11? andai, Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. ACIONISTAS PRESENTES - Os Acionistas da empresa,
representando a totalidade do capital social, conforme se veri-
fica das assinaturas do Livro de Presença de Acionistas, pre-
sente ainda o representante da COMPET - Consultores iéc-
nicos Associados Ltda., o Sr. Sérgio Baez Sampaio.
3. PRESIDENTE E SECRETARIO DA ASSEMBLLIA - Pre-
sidente: Claude Lucien Rivoire, Secretário: Meton P. Gadelha.
4. ANÚNCIOS - Foi dispensada a publicação de anúncios e
editais de convocação, em razão de contar o conclave com a
presença da totalidade de acionistas e de ser do conhecimento
dos mesmos a ordem do dia.
5. OBJETIVOS DA ASSEMBLÉIA - a) Aprovar o laudo de
avaliação elaborado pela COMPET - Consultores Técnicos
Associados Ltda.;
b) Ratificação do aumento do capital social, paia CrS
4.434.406.168,00, (quatro bilhões, quatrocentos e trinta e
quatro milhões, quatrocentos e seis mil e cento e sessenta e
oito cruzeiros), deliberado na Assembléia Geral Extraordiná-
ria, realizada em 16 de março de 1982.
c) Alteração do artigo 5? do Estatuto Social.
6. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA ASSEMBLÉIA - a)
aprovação do laudo de avaliação elaborado pela COMPF.T -
Consultores Técnicos Associados Ltda., com sede na Av.
Oiurchill n? 129 - grupo 604, nesta cidade, anexo a esta ata,
ficando ratificado o aumento do capital social de CrS
4.400.431.245,00 para CrS 4.434.406.168,00, através de
subscrição e integralização das 33.974.923 novas ações ordi-
nárias nominativas pela acionista Companhia Nacional de Ci-
mento Portland;
b) Aprovação da alteração do artigo 5? do Estatuto Social,
que passa a vigorar com a seguinte redação:"O capital social é de CrS 4.434.406.168,00 (quatro bilhões,
quatrocentos e trinta c quatro milhões, quatrocentos e seis
mil e cento e sessenta e oito cruzeiros), dividido em
4.434.406.168 ações oídinánas do valor nominal de CrS 1,00
(um cruzeiro) cada uma.
Parágrafo Primeiro - As ações serão nominativas.
Parágrafo Segundo - As cautela ou certificados de ações se-
rão assinadas por 2 (dois) diretores para esse fim designados
pela Diretoria."
7. Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada que,
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 16 de abril dc 1982. Seguiam-se as assinam-
ras: Claude Lucien Rivoire, Meton P. Gadelha, Companhia
Nacional de Cimento Portland - Marc Gandet, Urano Minera-
ção. Indústria e Comércio Ltda. - Meton P. Gadelha. Atesto
que esta é cópia fiel extraída do original. Meton P. Gadelha -
Secretário.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO -. Processo n? 57.990/82
CERTIFICO que CIMENTO MAUÁ S/A arquivou nesta

JUNTA sob o n. 101.211 por despacho de 21 de setembro
de 1982, da 6? TURMA Ata de AGE de 16/4/82 que aumen
tou o capital social para CrS 4.434.406.168,00 e alterou o
art? 5? dos Estatutos, do que dou fé. JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 21 dc set. dc 1982.
Eu, Maria da Gloria Soares escrevi, conferi e assino. Eu, LUIZ
IGREJAS, Secretário Geral da JUCF.RJA, a subscrevo e assi-
no. Taxa de Arquivamento - CrS 4 J 70.00.

Oito 
produtores fraudam

1 
no Paranácrédit O varai

Brasília — Oito grandes produtores
estão envolvidos na fraude do crédito
rural, no Paraná, segundo nota distri-
buída ontem pelo Banco Central, que
mantém uma equipe de inspetores na
região de Londrina, investigando as de-
núncias feitas pelo Secretário da Agri-
cultura do Paraná, Eugênio Stefanello.
O diretor da área de crédito agrícola.
José Cléber Leite de Castro, diz que não
se trata de fraude generalizada, pois os
envolvidos representam 0,004% dos
contratos de crédito agrícola assinados
no Estado (227 mil).

A nota do Banco Central afirma ain-
da que há consenso de que o controle e
fiscalização, "por mais que se alarguem,
serão sempre precários e insuficientes
para conter abusos de minorias, en-
quanto persistir o grande diferencial de
taxas entre o crédito agrícola e as de-
mais modalidades de crédito". Mas o
Banco intensifica a fiscalização, aumen-
tando o quadro de inspetores, com no-
vas contratações.

Risco menor

Devido ao número de contratos assi-
nados anualmente entre produtores ru-
rais e a rede de bancos comerciais (3
milhões de produtores devem ser bene-
íiciados este ano em todo o pais), o
Banco Central faz a fiscalização da apli-
cação dos recursos do credito rural atra-
vés de amostragem. A nota do Banco
Central nega que a desburocifitizaçào
do crédito rural tenha contribuído para
desvios dos recursos para outras ativi-
dades. Esse risco agora é menor, explica
a nota, com a substituição das precau-
çòes formais pelo acompanhamento pe-
riódico das aplicações dos recursos de
custeio diretamente na propriedade
agrícola.

Até o mès passado o volume de re-
cursos do crédito rural liberado aos
agricultores era de CrS 902 bilhões, con-
tra CrS 665 bilhões no ano passado. Esse
fluxo maior na demanda de recursos,
segundo o diretor da área de crédito
rural. José Cléber de Castro, não é indi-
cador ou evidência de fraude, porque"nota-se coerência e adequação no flu-
xo de desembolsos e já era esperada
certa antecipação tia liberação, por for-
ça dos efeitos da desburocratização".

Também dados fornecidos ontem
por José Cléber revelam diminuição da
participação dos grandes produtores na
tomada de recursos a taxas de juros
subsidiadas (45'.'c) para investimento na
agricultura. Os contratos assinados
com os grandes produtores reduziram-
se de 45 para 22 mil, entre os anos de
1980 e 1981. enquanto o total de contra-
tos assinados foi superior a um milhão,
nos dois anos.

O farelo

Quanto ao escândalo do farelo, em
Surubim (PE), o diretor do Banco Cen-
trai informou que termina dia 30 deste
mès o prazo para que as agências de
bancos comerciais envolvidos nas ope-
rações de crédito agrícola devolvam as
interpelações que lhes foram enviadas,
como parte das investigações. Disse que
o Tribunal de Contas da União vem
recebendo mensalmente um histórico
com os resultados das investigações,
mas se recusou a dar mais detalhes,
alegando sigilo.

Os implicados na fraude de desvio de
crédito agrícola, além de responder a
processo na Justiça, ficarão impedidos
de fazer qualquer tipo de operação ban-
cária.

França vai exigir vistos

para 
controlar migrações

mxno r)iirtttnrqrlnc VIO nfíSvim
Quem viajar para a França por qual-

quer motivo terá que obter um visto
especial para entrar no país a partir do
dia 1" de novembro. A medida, a partir
dessa data, é válida para toda a Améri-
ca Latina, mas será adotada em relação
a todos os países, menos os que fazem
fronteira com a França, em datas dife-
rentes.

Segundo o Adido de Imprensa do
Consulado do Rio, Hélène Uhry, a ado-
çào do visto "visa controlar o fluxo
migratório no território francês, tendo
em conta a atual situação econômico-
social do país, sem discriminação de
qualquer ordem". Ela lembra que quem
quiser viajar para a França a partir
daquela data deve procurar as informa-
ções necessárias para a obtenção do
visto a partir da próxima semana, no
consulado.

Afeta turistas

É a primeira vez que o brasileiro que
pretende ficar na França por menos de
três meses vai precisar de um visto para
entrar no pais. Antes, só os que preten-
diam ficar além desse tempo necessita-
vam do visto. Na maioria dos casos, de
acordo com Hélène Uhry, a medida afe-
tará turistas. Mas deverão ter o visto
especial também os que vão a negócios
ou visitar parentes.

Os detalhes que envolvem a nova

medida só serão divulgados na próxima
semana. Já se sabe, no entanto, que
haverá um visto de trânsito, valido para
a permanência dc até 72 horas, e um
visto de curta estada, de três meses.
Esse visto se dividirá em turístico, via-
gens de negocios e viagem para visita a
familiares.

Segundo Hélène Uhry, tudo vai ser
feito para facilitar a obtenção do visto e,
por isso, para as pessoas que viajam
muito para a França, geralmente a ne-
gócios, deverá ser criado um visto de
circulação válido por um ano. Pelo me-
nos duas exigências já são conhecidas
para os que querem obter o visto de
curta estada: ter o passaporte e apre-
sentar a passagem de volta. E o prazo
mínimo para entregar a documentação
deverá ser de 24 horas.

Afirmando que "o Brasil é um pais
que nâo cria nenhum problema para a
França em termos de migração", Hélè-
ne Uhry ressalta ainda que a medida
não pretende atingir nenhum pais em
especial. "Não é uma medida política,
mas técnica", diz ela. "E o objetivo do
Governo francês é apenas controlar o
fluxo migratório no país". De acordo
com o jornal Lc Figaro, de junho do ano
passado, a população de estrangeiros
na França cresceu 50% em 10 anos. Em
1981, o total de estrangeiros era de 4,2
milhões, o equivalente a 8% da popula-
ção francesa.

A
MINISTÉRIO DA ÍDUCAÇAO E CULTURA
FundaçAo Centro Br«»!lelr© d*» TV Educativa
CENTRO DE INFORMÁTICA

RETIFICAÇÃO

Comunicamos que 8* Tomadas da Preços n?s 01 e 02 • PROCOMB, relativas aos
Aviso» publicados na edição do dia 29/09/82. tiveram a lua abertura fixada para o dia
21/10/82. Local e horário continuam inalterados.

Brasília, 04 de outubro de 1982

LUIZ GONZAGA CURADO DOMINGUES
Presidente da Comissão de Licitaçáo

MODELO DA CÉDULA 0FICIAl\

JUSTIÇA ELEITORAL

NOME

PARA GOVERNADOR

HjUUO TÍÀJULÍKÍL

PARA SENADOR

NOME CbJu*. cta. .OU N.'

NOME

PAHA DEPUTADO FEDERAL

ÜJLGL OU N." S3&

PARA DEPUTADO ESTADUAL

NOME OU N.* 5191

PARA VEREADOR

NOME HcudJUa. fkuAÀopxu n„

ATENÇÃO: Levo este modelo no bolso para copiar
na cablne. Nào coloque este modelo na Uma.

.4%

MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N° 079/82 — C.G.L.

EDITAL N° 322/82 — C.G.L.
AVISO

A Comissão Geral de licitações da FUNDAÇÃO OSWALDO
CRUZ. torna publico para conhecimento dos interessados, que no
dia 20 de Outubro de 1982. às 14 00 horas, recebera propostas pa'a
soleçào de empresa que executara os serviços de adaptação para o
Infectório de Bio-Manquinhos — adequação ambiental, localizado
no "Campus da FIOChUZ"

O Edital contendo maiores esclarecimentos, poderá ser adqui-
rido ao preço de CrS 10.000.00 (DEZ MIL CRUZEIROS), na sala da
Comissào. situada no 1o andar do Pavilhao Figueiredo Vasconcelos,
à Av Brasil. n° 4.365 — Manguinhos, RJ. no horário de 8.30 às
II 00 e das 13.00 as 16 00 horas

Rio de Janeiro. 05 de Outubro de 1982
RONALDO CÉSAR MATT IODA DE LIMA — CGl IP
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CIMENTO MAUÁ S.A.
C.G.C. N? 33.815.580/0001-24

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 1982,

LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO
1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA - Dia 16 de
março de 1982, às doze horas, na sede da CIMENTO MAUÁ
S/A, na Avenida Rio Branco n? 311 — 119 andar, Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. ACIONISTAS PRESENTES - Os acionistas da empresa,,
representando a totalidade do capital social, conforme se veri-
fica das assinaturas do Livro de Presença de Acionistas.
3. PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA - Pre-
sidente: Claude L. Rivoire, Secretário: Meton P. Gadelha.
4. ANÚNCIOS - Foi dispensada a publicação de anúncios e
editais de convocação, em razão de contar o conclave com a
presença da totalidade dos acionistas e de ser do conhecimen-
todos mesmos a ordem do dia.
5. OBJETIVOS DA ASSEMBLEIA - Deliberar sobre a pro-
posta de aumento de capital social de CrS 4.400.431.245,00
para CrS 4.434.406.168,00, mediante a emissão de
33.974.923 novas ações ordinárias nominativas no valor de
CrS 1,00 (um cruzeiro) cada uma-
6. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE
DOS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA - a) Aprovação da
proposta de aumento do capital social de CrS
4.400.431.245,00 (quatro bilhões, quatrocentos milhões,
quatrocentos e trinta e um mil e duzentos e quarenta e cinco
mil cruzeiros) para CrS 4.434.406.168,00 (quatro bilhões,
quatrocentos e trinta e quatro milhões e quatrocentos e seis
mil e cento e sessenta e oito cruzeiros), mediante a emissão
de 33.974.923 novas ações ordinárias nominativas, no valor
de CrS 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, subscritas na sua tota-
lidade pela acionista Companhia Nacional de Cimento Por-
tland, que ofereceu como pagamento da subscrição, uma la-
vra de argila localizada na Fazenda Saudade, em Euclidelan-
dia, Município dc Cantagalo, conforme Decreto n? 80.413,
de 27 de setembro de 1977, à qual a subscritora deu o valor
de CrS 33.974.923,00.
b) Aprovação da nomeação da COMPET - CONSULTORES
TÉCNICOS ASSOCIADOS LTDA., com sede na Av. Chur-
chill, n? 129 - grupo 604, Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, para proceder a avaliação do bem conferido pela
acionista, na forma do artigo 8? da Lei 6.404/76.
7. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e
depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1982. Seguiam-*; as assinatu-
ras: Claude Lucien Rivoire, Meton P. Gadelha, Companhia
Nacional de Cimento Portland - Marc Gandet, Urano Minera-
ção, Indústria e Comércio Ltda. - Meton P. Gadelha. Atesto
que esta é cópia fiel extraída do original lavrado em livro
próprio. Meton P. Gadelha — Secretário.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO - Processo n? 57.991/82
CERTIFICO que CIMENTO MAUÁ S/A arquivou nesta

JUNTA sob o nV 101.210 por despacho de 21 de setembro
de 1982, da 6? TURMA, Ata de AGE de 16/3/82, que apro-
vou a proposta da Diretoria para aumento de capital social
CrS 4.434.406.168,00,"mediante incorporação de imóvel ao
capital, nomeou av.ili&lores para avaliarem o referido bem,
do que dou fé. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, cm 21 de set. de 1982. Eu, Mana da Gloria
Soares escrevi, conferi e assino. Eu, LUIZ IGREJAS, Secreta-
rio Geral da JUCERJA, a subscrevo e assino. Taxa de Arqui-
vamento - CrS 11.550,00.
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Antônio Batalha

Informe JB

O fim
A extrema confusão burocrática

em que o pais está mergulhado e a
comprovada incompetência de alguns
setores da administração terminam
por criar situações completamente ab-
surdas, como a seguinte: o Ministério
da Saúde está ameaçado pelo BNDES
de pagar uma multa, caso não retire
a parcela mensal que lhe couber do
Finsocial. Ê absolutamente surpreen-
dente, mas o Ministério da Saúde não
parece muito interessado no cumpri-
mento do programa de liberação
aprovado pelo Banco, para o repasse
dos recursos. E se o desinteresse conti-
nuar. poderá ocorrer esta situação
que seria até cômica, não fosse terri-
velmente tragica: o Ministério da Saú-
de pagando multas porque não rece-
beu dinheiro que seria destinado à
parte mais carente da população.

¦ ¦ ¦
Os porta-vozes do Ministério da

Saúde garantem que o Sr Waldyr Ar-
coverde vai buscar, sim, a parte que
lhe cabe. Mas a ameaça do BNDES
está de pé. E indica pelo menos um
retardamento na ação do Ministério.
E incrível. Pois a parte que lhe cabe é
justamente dinheiro para ampliar o
Programa de Nutrição em Saúde, que
sera executado de forma integrada
com os programas de promoção do
aleitamento materno e controle das
diarréias. O PNS e o Programa de
Abastecimento Básico de Áreas de
Baixa Reiida deverão receber este ano
CrS 11,9 bilhões do Finsocial — isto é,
se o Ministério se dignar a recebê-los.

n m m
Mas o estarrecedor em toda esta

tragicomédia kafkiana é que os pro-
gramas de promoção do aleitamento
materno e controle das diarréias não
receberão um tostão do Finsocial,
mesmo que o Ministério se mexa. Os
recursos destinados a tal programa,
que seriam aplicados na nutrição de
gestantes e um programa de engenha-
ria sanitaria, vão para campanhas de
comunicação e orientação de opinião
pública. mmm

Não é de orientação que esta parce-
la da população necessita, mas sim de
leite, proteínas e água potável.

Mas o que vão fazer é transformar
este malfadado Finsocial em Findeco-
municaçào social.

O que, positivamente, é o fim.

Pela vitória
O Senador Tancredo Neves recebeu

ontem, em seu comitê eleitoral, em
Belo Horizonte, a visita do arquiteto
Oscar Niemeyer, que foi levar apoio à
sua candidatura ao Governo de Minas.
Ali encontrou outro amigo, da época
em que. ao lado de JK, construiu Bra-
silia: o Deputado Renato Azeredo.

Depois de uma conversa com Tan-
credo e Renato, Oscar Niemeyer foi
abordado por Andréa, neta do primei-
ro, que lhe pediu uma declaração, de
próprio punho, de apoio á candidatura
Tancredo.

Oscar Niemeyer não hesitou, mas
deixou registrado um texto até certo
ponto pessedista:"Estou preso a esta cidade pelo
meu trabalho e por meus amigos que
nela fiz. Dai interesso-me pela sua poli-
tica e, no caso, pela vitória."

¦ ¦ ¦
Dos amigos, ça va sans dire

Emenda
Em recente reunião social, ao fim

de animada conversa entre duas da-
mas, sobre filhos, crianças e adoles-
centes, uma delas citou o celebre verso
de Vinícius de Moraes: Filhos, filhos,
melhor nao té-losl Mas se não tè-los,
como sabê-los? ,

O acadêmico Aurélio Buarque de
Hollanda. que ouvia pacientemente a
interminável conversa, inconformado
com a citação do poeta de sua admira-
ção, foi definitivo:

— Filhos, filhos, melhor não falar
sobre eles.
Ser ou não ser

Para entender a política brasileira
o Ministro da Justiça. Sr Ibrahim Abi-
Ackel, prefere ler Shakespeare em vez
do sociólogo Fernando Henrique Car-
doso. Registre-se. de resto, que a leitu-
ra de um não exclui a de outro— a nao
ser que o Ministro fosse mandado para
uma ilha deserta, com livros de um so
autor.

Por sinal, muitos, no Governo e na
Oposição, lêem; e lêem com grande
apetite intelectual. Platão, Goethe,
Maquiavel e tantos outros. O Depu-
tado Thales Ramalho. por exemplo,
conhece de cor quase toda a obra de
Rimbaud.

Portanto, ambos, Shakespeare e
Fernando Henrique — e aqui sem a
intenção de compará-los — merecem a
atenção do Ministro da Justiça.

¦ ¦ ¦
E por falar em merecer: diante da

declarada preferência do Ministro da
Justiça, e sendo ele especialista em
Direito Penitenciário, não é fora de
propósito lembrar uma fala de Ha-
mlet:

Se todos fôssemos tratados se-
gundo nossos merecimentos, quem es-
caparia da chibata?

¦ ¦ ¦
O sociólogo Fernando Henrique.

Cardoso, que náo é especialista em
Direito Penitenciário, certamente não
seria tão rigoroso quanto o torturado
Príncipe.

Nem mesmo com o Govemo, ou o
PDS.
Falar de política

O Presidente da Guiana, Forbes
Burnhan, no Poder desde 1961, ficou
impressionado com o vigor da campa-
nha eleitoral no Brasil. Estranhou a
presença de vasta propaganda de
Oposição nos canteiros da obra do
Governo, em Itaipu. Gostou do debate
político.

Mas ontem, no discurso de saúda-
ção. no almoço que ofereceu ao Presi-
dente Figueiredo, disse:

Estive em São Paulo e, parece
impossível, náo falei de política.

¦ ¦ ¦
Não falou porque não quis. Sáo

Paulo não é uma exceção, hoje, no
Brasil, onde todo mundo fala de políti-
ca — pelo menos até o dia 15 de
novembro.
Liberais

O Sr Olavo Setúbal anunciou a
fundação do Partido Liberal, logo após
o 15 de novembro e já pode contar com
pelo menos um correligionário: o Sr
Austregésilo de Athayde. Nos últimos
cinqüenta anos o presidente da Acade-
mia Brasileira de Letras vem defen-
dendo, em artigos e conferências, a
necessidade de uma organização par-
tidária que represente a corrente do
pensamento — e do voto — liberal no
país. Ele jamais se filiou a um partido
na esperança de que os políticos des-
cobrissem o óbvio: os liberais só espe-
ram a formação de um Partido Liberal
para votar nele em massa.

¦ ¦ ¦
Há quem desconfie, porém, que a

maioria dos liberais estilo brasileiro,
são todos enrustidos. Não se assu-
mem, e vivem a fantasia culposa de
que o liberalismo é algo vergonhoso.
Terminam fantasiados de esquerdis-
tas, e, tal como o poeta, vão ser gaúche
na vida, sem entender nada.

O Sr Olavo Setúbal está enten-
dendo.
Nas estrelas

O Departamento de Defesa dos Es-
tados Unidos pretende ampliar em
mais de 10% ao ano as verbas destina-
das aos programas para a exploração
do espaço extraterrestre com fins mili-
tares, nos próximos cinco anos, segun-
do o Subsecretário para a Força Aé-
rea, Edward C. Aldridge. Este assunto,
que independe das eventuais corre-
çòes adotadas para compensar a infla-
ção. supera a meta de um crescimento
real de 7Tr no orçamento geral da
defesa, estabelecido pelo Presidente
Reagan.

¦ ¦ ¦
Os programas militares espaciais

se expandiram rapidamente nos últi-
mos dois anos. superando pela primei-
ra vez, este ano, o orçamento da
NASA. O Departamento de Defesa
destinou 6 bilhões 400 milhões de dola-
res aos seus projetos espaciais, en-
quanto a NASA recebeu uma verba de
5 bilhões 500 milhões de dólares. Para
o próximo ano fiscal, o Governo pro-
poe uma dotaçao de 8 bilhões 500
milhões de dólares, e de 6 bilhões e 100
milhões de dólares para cada um dos
setores, respectivamente.

Como se ve. a próxima será a guer-
ra nas estrelas.

Lance-livre
O Serviço de Divulgação e Relações

Culturais dos EUA ja tem. no seu
Consulado Geral, o discurso pronun-
ciado pelo Embaixador Thomas O.
Enders. Secretario de Estado Assis-
tente para Assuntos Interamericanos
em agosto, no Commonwealth Club de
São Francisco sobre o tema Cons-
truindo a Paz na America Central. Ê o
resumo da posição americana na área.

Amanhã, a partir das 20h, o econo-
mista Celso Furtado estara autogra-
fando seu livro, A Nova Dependência'
Dívida Externa e Monetarismo, na Li-
vraria Argumento.

O Museu Historico Nacional come-
mora 60 anos de vida esta semana.
Amanha, as 16h. recebe a visita do
secretario de Cultura do MEC, Marcos
Vinícius Villaça.

O teólogo Jaeques Dupont fazeonfe-
rência amanhã, as 19h30min. no audi-
torio do Colégio São Bento sobre o
tema Jesus Diante da Incredulidade
dos seus Concidadãos.

O Hospital de Pronto Socorro de
Porto Alegre está em obras para am-
pliar seus serviços de atendimento.
Para tanto, solicitou verbas que de-
pendem da aprovaçao do Congresso.
As obras estão paradas ha semanas: os
recursos náo foram liberados. O hospi-
tal resolveu explicar a situação com o
seguinte cartaz: "As diversas obras em
andamento neste hospital encontram-
se paralisadas na dependência exclu-
siva da liberaçao de verbas por parte
do Senado Federal". O hospital expli-
ca. mas não justifica.

A Arte Moderna e a Crise da Repre-

sentação é o tema do novo curso fio
MAM, pelo professor Ronaldo Brito,
que começa hoje.

O pensador e psicólogo alemão Wi-
lhelm Reich é o tema de ciclo de
estudos do Centro Raízes — Estudos
do Homem, que começa dia 22 na
Faculdade Estácio de Sa. Terapeutas
e pesquisadores falarão sobre as pes-
quisas biológicas, sociológicas e psico-
lógicas do discutido cientista.

A Confederação Nacional da Indus-
tria promove no próximo dia 12 o 1"
Simposio do Nordeste sobre Negocia-
çòes e Relações do Trabalho. O Minis-
tro Murilo Macedo abre a sessão em
Natal falando sobre o tema Desenvol-
vi mento Industrial e Suas Conse-
qüèncias na Relação Capital-
Trabalho.

Ruy Mourão. ex-coordenador da
Fundaçao Pro-Memoria em Minas Ge-
rais. toma posse amanha, às llh. na
Funarte como Coordenador Nacional
de Museus.

O filme Eles Não Usam BlackTie.de
Leon Hirszmann promete ser um su-
cesso de bilheteria em Buenos Aires.
Exibido em dois cinemas, em quatro
dias, ja foi assistido por 13 mil 838
pessoas.O professor Luiz Decourt. diretor
cientifico do Instituto do Coração da
Universidade de Sáo Paulo, falara so-
bre endocardite infecciosa no primeiro
curso de integração Rio Sáo Paulo de
cardiologia. Hoje. às 19h no auditorio
da Abifarma. Av. Beira-Mar 262. patro-
cinado pela Sociedade de Cardiologia
do Rio de Janeiro.

A faixa de "greve" 
foi aberta pelos médicos residentes concentrados em frente ao Hospital Sousa Aguiar

Clara encontra UNE sem

dívidas e toma posse no

fim do mês em Piracicaba
São Paulo — A nova presidente da União Nacio-

nal dos Estudantes, a baiana Clara Araújo, 24 anos,
tomará posse no final do mès em Piracicaba, em data
ainda a ser confirmada. Na noite de segunda-feira,
último dia do 34° Congresso da UNE, em Piracicaba,
onde foi eleita, Clara — a primeira mulher a presidir a
entidade — realizou uma reuniáo com a diretoria
anterior e a atual, para um balanço do Congresso e
fixação de diretrizes para o movimento estudantil.

Clara, que faz Ciências Sociais na Universidade
Federal da Bahia, deverá trancar matricula e fixar
residência em São Paulo, como as diretorias anterio-
res, "porque facilita o trabalho da UNE em função da
infra-estrutura existente".
DINHEIRO EM CAIXA

Ao contrário do que
aconteceu com as direto-
rias anteriores, Clara
Araújo receberá uma UNE
sem dividas. Isto será pos-
sivel devido à organização
do 34° Congresso, que deu
um lucro liquido de CrS 3
milhões 400 mil. Esta ren-
da é resultado da inseri-
ção, a CrS 3 mil por pessoa,
dos 2 mil 260 delegados e
demais participantes do
encontro.

Clara considera que leva
vantagem em relação às
diretorias anteriores, por-
que após as eleições de no-
vembro, "com os novos
Governos de oposição, se-
rá possível obter maior in-
fra-estrutura em todo o

pais para as reuniões do
movimento estudantil".

Com a renda do 34° Con-
gresso da UNE, a primeira
providência será saldar di-
vidas da entidade. Por
exemplo: com a Associa-
ção Nacional de Docentes
do Ensino Superior — AN-
DES, a quem deve CrS 600
mil emprestados para a
campanha do ensino pú-
blico e gratuito; com gráfi-
cas em Cabo Frio, onde se
realizou o Congresso do
ano passado; com gráficas
em Piracicaba, dividas dei-
xadas no Congresso de
1980, além de pagar tam-
bem algumas passagens
que "'estão penduradas".
O total dessas dívidas, en-
tretanto, não foi revelado.

NAO TRABALHE

PARA OS OUTROS
Trabalha para você mesmo, fazendo um dos seguintes cursos

Laticínios, quedos finosFabricação de CosméticosCriação intensiva de co-
dornasAdministração Rural
Preço a partir de Cr$ 2 000 00 por curso
Av Rio Branco, 156/3222

Apicultura
Criação Econômica de rãs
Chinchilla
Cultivo Comercial de Rosas
Orquídeas
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Médicos residentes exigem

em 
passeata 

lei cumprida

Com a faixa "Pelo cumprimento da
lei dos residentes" em destaque, cerca
de 60 médicos residentes do Hospital
Souza Aguiar além de outros das redes
estadual e municipal — saíram, ontem
de manhã, em passeata pelas ruas do
Centro, marcando o início, "por tempo
indeterminado", de sua greve geral. Os
residentes explicaram sua reivindica-
ção: querem o cumprimento, a nível
municipal e estadual, da Lei 6.932, apro-
vada pelo Congresso e sancionada pelo
Presidente Figueiredo em julho do ano
passado.

Segundo Bohdan Baranhuk, presi-
dente da Associação dos Médicos Resi-
dentes do Souza Aguiar (Ameresa), o
Governo Chagas Freitas não está fazen-
do cumprir a lei "em tópicos importan-
tes", dos quais destaca: o não pagamen-
to do salario inicial do DASP para médi-
cos, a partir de novembro em torno de
Cr$ 90 mil (sem reajuste, os residentes
continuarão recebendo os CrS 48 mil de
hoje); as férias de um mès, "como todo
trabalhador", são tiradas após dois
anos. em vez de um; e com o término da
•residência (2 anos), os médicos náo es-
tao recebendo o título de especialista.

Passeata
Por volta das 10h30min, os médicos

residentes — em sua maioria do Souza
Aguiar — começaram a concentrar-se ã
porta do hospital. Faixas, cartazes, ex-
plicando o movimento à população, fo-
ram afixados às paredes. Todos concen-
trados, foi lida em voz alta uma carta"aos colegas da área de Saúde do Esta-
do do RJ". O tom de-voz aumentou ao
se ler: "O salário do médico do Estado e
do Município é um dos mais baixos do

• pais. e por conseguinte o do residente e
ainda pior. pois a sua carga horária é de
60 horas".

Lida a carta — assinada pelas Asso-
ciações dos Médicos Residentes do Sou-
za Aguiar e do Rio de Janeiro, além da
Associação Nacional dos Médicos Resi-
dentes e Sindicato dos Médicos do Rio

de Janeiro — todos saíram em direção
ao Iaserj. junto à Praça da Cruz Verme-
lha. O trânsito ia sendo interrompido,
em algumas ruas, e cartas eram dístri-
buídas aos transeuntes e motoristas.

Palavras de ordens eram entoadas,
como "1, 2. 3, fazer cumprir a lei" e"Arroz, feijão, saúde e educação". "Ai
gente: bota a garganta pra funcionar",
gritou uma residente. No Iaserj, em coro
pediam que seus residentes descessem.
Apareceu então um representante da
categoria, avisando que, em assembleia
pela manhã, haviam decidido aderir a
greve geral.

Antes da dispersão dos manifestan-
tes, foi divulgado o encontro, hoje, às
16h, entre a comissão de greve, o Secre-
tário de Administração do Estado.
Francisco Mauro Dias, e o Deputado
estadual Jorge Leite, na Secretaria de
Administração.

Conversações
O movimento, diz o residente Boh-

dan Baranhuk, está sendo coordenado
por um Comando de Greve, no Sindica-
to dos Médicos, e a paralisação atinge
90% da rede hospitalar do Estado e
Município ("em torno de 10 hospitais"),
que congrega ao todo cerca de 1 mil
residentes. Há um ano tentando o
cumprimento da lei, "após várias tenta-
tivas de soluções políticas e jurídicas"
nada se conseguiu e, "a contragosto",
foram forçados a recorrer à greve.

— Tenho certeza de que vamos ga-
nhar, pois e uma reivindicação justa e
dentro da lei — concluiu Bohdan. No
geral, os representantes dos residentes
presentes a manifestaçao disseram que
apenas os serviços ambulatoriais e as
internações de rotina serão um pouco
prejudicados, mas náo totalmente: o
staff médico dos hospitais procurara
suprir as deficiências. No Sousa Aguiar,
segundo seu diretor, Naylor Grave de
Andrade, as internações de rotina serão
suspensas.

Oxford University

Preliminary Examination

Inscrições abe*rtas

informações cm qualquer
filial cio Curso Oxford, ou pelo
telefone 541-7337.

AMANHA

CELSO FURTADO

lança seu último livro

A NOVA DEPENDÊNCIA:
Dívida Externa e Monetarismo

LIVRARIA ARGUMENTO

Rua Dias Ferreira 199
Leblon às 20 horas

n

CURSOS ESPECIAIS
DE ATUALIZAÇÃO

GERAÇAO E
DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR

PROF RAUL VEIGA FLORES
PROGRAMA Prncipios Básicos — Geradores — Distribuição

e Utilização — Condensado — Economia de
Combustíveis

13 a 28'10 — 30 horas — 2a a 5a feira
COMPRAS & PCP

PROF MARCOS VINICIO DIAS e V H RUSSOMANO.
PROGRAMA Interligações — Política e Atividades — Forne-

cedores — Imoortaçao — Leasmg — Roteiro e
Planejamento —- Controle de Estoques — Emts-
são. Programação e Movimentação — Acompa-
nhamento

13 10 a 05 11 — <12 horas — 2a a 5a fei'a
INSCRICÒES

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E GERENCIAL - IDEG
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Rádio JB debate
a violência

O tema da violência ur-
bana volta a ser debatido
hoje, quarta-feira, na
RADIO JORNAL DO
BRASIL, no programa
apresentado por Eliakim
Araújo, a partir das 9 ho-
ras. Os convidados são o
cientista social Dilson Mo-
ta e o jornalista e escritor
Carlos Luppi, que acaba
de lançar livro sobre o te-
ma. Os ouvintes podem
participar do debate, fa-
zendo as perguntas pelo
telefone 234-7566.

Dono quer 
*

negociar

Stradivarius
Porto Alegre — Sem di-

nheiro e em dificuldades,
Orosman Osorio. 61 anos,
residindo em Rivera. Uru-
guai. cidade vizinha a Li-
vramento. no Rio Grande
do Sul. está colocando a
venda um violino Stradi-
varius. fabricado em 1723.
Pelo menos, e este o ano
que consta em selo no inte-
rior do instrumento.

Pouco interessado em
guardar "relíquias ", Oros-
man. que não e musico,
comprou o instrumento ha
cerca de 10 anos em Mon-
tevideu, por 500 pesos ve-
lhos. No leilão nâo foi cita-
da a marca do violino e so
dois anos depois e que ele
se deu conta da raridade
que tinha em suas mãos.

Na verdade. Orosman
ainda não esta bem con-
vencido de que seja real-
mente um Stradivarius."Músicos do Teatro Solis,
de Montevidéu dissçram
que há grandes possibili-
dades de o violino ser legi-
timo". afiançou. "Estou es-
perando alguém que en-
tenda do assunto e consta-
te realmente que o instru-
mento e original".

•wmtj



JORNAL DO BRASIL CIDADE quarta-feira, 6^10/83 ? 1° caderno o 7

Tijuca marca inauguração

das sete áreas de lazer

Luís Fernando Gomes
Uma festa popular apartidária e

um torneio de vôlei entre equipes da
Tijuca é a programação defendida
pela Associação dos Moradores da
Praça Saens Pena para a inaugura-
çáo das primeiras áreas de lazer
construídas no bairro em terrenos do
metrô. Em reunião de pouco mais de
uma hora com o Secretário Estadual
de Planejamento, "com bons resulta-
dos", ficou acertada para o dia 23, em
princípio, a inauguração oficial das
áreas que já vêm sendo usadas há
algum tempo pela comunidade.

— Mas estas sete áreas que estão
sendo entregues representam apenas
10% do total reivindicado pela Asso-
ciaçáo. Os outros 90% ainda nào fo-
ram liberados porque, segundo o Me-
trôí ainda estão ocupados por cantei-
rosde obras. Mas isto não é verdade:
muitos estão inteiramente vazios.
Nâo é possível que o volume de mate-
ríàl seja o mesmo de há quatro anos
atrás, quando as obras sitiavam a
Tijuca — explicou Mário de Oliveira,
vice-presidente da Associação de
Moradores e Amigos da Praça Saenz
Pena (Amoapra).

Proveitosa
Os moradores da Tijuca — dando

continuidade à reunião do dia 17 do
mês passado — levaram ao Secreta-
rio de Planejamento, Valdir Garcia,
uma série de reivindicações. Pedem
a liberação imediata dos terrenos
desocupados, mas ainda não entre-
gues, inclusive a quadra de esportes
construída pela Construtora Mendes
Júnior, para uso exclusivo de seus
funcionários, e dois galpões próxi-
mos à Rua Pareto, que, "segundo
boatos que correm no bairro", seriam
èntregues à Escola de Samba Acadè-
micos do Salgueiro.

— Não temos nada contra a qua-
dra do Salgueiro, mas estas áreas
foram conquistadas pela luta con-
junta da comunidade. Mesmo que
ainda não haja recursos para a urba-
nização, queremos a liberação, de
forma precária, para a população po-
der ocupar, como melhor lhe convier.
Para nós, por enquanto, basta a colo-
cação de grampos para impedir esta-
cionamento de carros e uma placa
lembrando que, pelo decreto tal,
aqui será construída uma área de
lazer, conquistada pelos moradores
da Tijuca — acrescentou Mário de
Oliveira.

Segundo Valdir Garcia, que, após
a reunião, saiu apressado de seu ga-
binete sem falar com a imprensa, a
quadra de esportes — na esquina das
Ruas Almirante Cochrane e Heitor
Beltrão — já foi devolvida ao Estado
pela Mendes Júnior. Agora, técnicos
da Secretaria vão fazer um levanta-
mento no local a fim de determinar
as obras necessárias para a liberação
do terreno, como a derrubada do
muro e a construção de alambrados.
A Amoapra marcou para o dia 16 sua
primeira "atividade popular" na
quadra.

O Secretário — que afirmou des-
conhecer a entrega dos galpões ao
Salgueiro — explicou ainda que a
liberação dos terrenos desocupados
nào pode ser feita de forma precária,
sem um projeto de ocupação. Mas
prometeu entrar em contato com a
Companhia do Metropolitano a fim
de racionalizar a ocupação dos can-
teiros de obra, passando, a seguir,
para a elaboração dos projetos. A
área prioritária para a Amoapra é o
terreno entre as Ruas Marquês de
Valença e Visconde de Figueiredo,
onde, "sem muita dificuldade, po-
dem ser feitos dois campos de pc-
lada".

Situação atual

O grande parque de lazer da Tiju-
ca,' defendido e projetado pela Amoa-
pra, se estende por terrenos ao longo
dafc Ruas Joáo Paulo I, Dr Satamini
e Heitor Beltrão, entre a Rua Barão
de Petrópolis e a Praça Saens Pena.
Antes mesmo da inauguração do me-
trõ, foram urbanizadas a Praça da
Medalha Milagrosa (na esquina de

Rua do Matoso), a Praça Carlos Pau-
lera (na esquina de São Francisco
Xavier) e um pequeno terreno com
bancos de concreto, na esquina de
Barão de Petrópolis.

O Governador Chagas Freitas as-
sina, mais tarde, decreto transfor-
mando em áreas de lazer todos os
terrenos remanescentes do metrô rei-
vindicados pela comunidade. As
obras se reiniciam e já estôo prática-
mente concluídas — em uso pelos
moradores — as áreas entre Ruas do
Matoso e São Vicente (playground) e
quadra de esportes); entre Domício
da Gama e Almirante Gaviáo (ban-
cos de madeira e mesas de jogo);
entre Professor Gabizo e Melo Matos
(quadra de esportes); e nos dois lados
da Rua Heitor Beltrão, entre São
Francisco Xavier e Alzira Brandáo
(playground, quadra de esportes, ca-
ramancháo, mesas de jogos e bancos
de madeira).

Com o muro derrubado, mas ain-
da sem as obras iniciadas, está o
terreno localizado entre as Ruas Al-
zira Brandão e Marquês de Valença.
Ainda murados, mas sem qualquer
ocupação, podendo ser liberado a
qualquer momento, estão as áreas
localizadas na esquina de Rua do
Matoso e entre as Ruas Marquês de
Valença e Carmela Dutra, e entre
Marquês de Valença e Visconde de
Figueiredo. Na esquina de Rua Cam-
pos Sales, um terreno do metrô está
sendo usado como estacionamento
particular pelos moradores de um
edifício.

Finalmente, ocupados pela Men-
des Júnior, com escritórios, canteiros
de obra ou depósitos de materiais,
estão os terrenos da Rua Heitor Bel-
trão. -ntre Visconde de Figueiredo e
Pareto. Entre Fernandes Figueira e
Pareto, ficam os galpões reivindica-
dos pelos moradores e, na esquina de
Almirante Cochrane, a quadra de
esportes que, segundo o Secretário
Valdir Garcia, foi devolvida ao Esta-
do pela construtora.

Jó Rezende, o presidente da Fede-
ração das Associações de Moradores,
que também participou da reunião,
afirmou que "nâo dá mais para ficar
com as áreas sendo usadas por can-
teiros de obras e outras atividades,
sem ser entregues à população". Ex-
plicou que todas as associações dos
bairros, ao longo do metrô e pré-
metrô, estão realizando reuniões pa-
ra exigir o cronograma de liberação
de seus terrenos, as plantas e proje-
tos de construção. Ontem, morado-
res da Tijuca receberam as plantas
de seus lotes.

Antonio Batolha

Figueiredo dá
razão ao bairro

Brasília — "Às vezes, reclamam
de mim o custo de vida, a inflação,
obras e programas importantes e
ainda não realizados, como se não
fossem também essas as minhas
maiores preocupações. Seria mui-
to mais feliz se pudesse logo conter
a inflação, baixar o custo de vida,
pagar a dívida externa e realizar
tantas obras que precisam ser fei-
tas. Mas, infelizmente, governar
não é fazer o que se quer; é fazer o
que se pode".

Este é um trecho da carta que o
Presidente João Figueiredo enviou
ontem, multiplicada em cópias, a
cada um dos 5 mil cariocas da
Tijuca que, há três meses, lhe en-
viaram um abaixo-assinado, pe-
dindo a extensão do metrô até a
Rua Uruguai. Resposta do Presi-
dente, que é ex-morador da Tijuca:
"Determinei ao Ministro dos
Transportes que estudasse sua so-
licitação, que passou a ser minha
também".

No abaixo-assinado, os tijuca-
nos pediram a extensáo do metrô
até a Rua Uruguai, para atingir a
área mais populosa do bairro, aju-
dar a Muda, aproximar os morado-
res da Usina e do Grajaú e desafogar
a Estação da Praça Saenz Pena.

PM abre o

oficialato

a mulheres
A mulher, no Rio, terá

mais uma opção de empre-
go, a partir do dia 18 deste
mês. Nesse dia, serão aber-
tas as inscrições para o
Curso de Formação de Ofi-
ciais da Policia Militar
(masculino e feminino),
com encerramento previs-
to para o dia 30 de novem-
bro. As candidatas pode-
râo se inscrever mesmo
que estejam cursando a 3a
série do 2o grau.

Para as mulheres, a PM
exige altura superior a
l,60m e peso acima de 55
quilos. Para os homens, es-
tá sendo exigida altura su-
perior a l,65m e peso aci-
ma de 60 quilos. Os candi-
datos de ambos os sexos
serão submetidos a provas
de Matemática, Comuni-
cação e Expressão (Portu-
guês e Inglês) e Estudos
Sociais e a exames psicoló-
gico, médico e físico. A ida-
de também para os dois
sexos é entre 17 e 23 anos
incompletos.

EXIGÊNCIAS

É, ainda, exigido para os
candidatos de ambos os
sexos estar em dia com as
obrigações eleitorais e
comprometer-se a servir
na corporação por um pe-
ríodo de cinco anos, após
serem declarados aspi-
rante-a-oflcial.

Para a inscrição, além de
todos os documentos a PM
exige uma taxa de Cr$ 1
mil, paga em qualquer
agência do Banerj, fotocó-
pia da identidade e quatro
fotos 3x4.

As inscrições serão feitas
nos dias úteis, das 8 às 16h,
na Escola de Formação de
Oficiais, na Avenida Mare-
chal Fontenele, 2 906, no
Jardim Sulacap.

Hoje, a PM está forman-
do mais 268 soldados, para
reforçar o policiamento da
cidade. Dos recém-
formados, 13 têm nivel uni-
versitário, 108 o 2o grau e
147 o Io grau completo.

nal e peruca de teatro pode ser real no futuro, segundo os moradores do Morro

Morro Azul reage a

fim 
da passarela

com morte simulada
Celina Cortes

8h30m. Uma criança jaz num pequeno caixão no
meio da Rua Paulo VI — bem em frente à estação do
metrô no Flamengo — interrompendo o trânsito, sob
as vistas dos moradores do Morro Azul, ao som do
ritmo lento e pausado de um surdo. Ninguém chora.
Nào há velas, mas apenas umas poucas flores sobre o
morto.

A cena foi criada ontem pela comunidade de
Morro Azul, antecipando o que poderá acontecer
quando for fechada a passarela suberránea que dá
acesso ao metrô, obrigando os moradores a através-
sar a Rua Paulo VI, por onde os carros passam em
velocidade. A obra, já iniciada, pretende evitar en-
chentes na estação Flamengo, provocadas pela água
da chuva que desce da escadaria do morro até as
plataformas.

Tradição ferida

Nossa tradição de luta já foi ferida quando
tiraram o nomè Morro Azul da estaçáo. Agora querem
pôr a nossa vida em risco, acabando com a passagem
sob a Rua Paulo VI — protestou Ubirajara Rodrigues
da Silva, um dos diretores da AMBA (Associação de
Moradores do Bairro Azul), autor dos cartazes e do
boneco feito de jornal, pano e peruca negra (já usada
em peças teatrais da comunidade), representando a
criança.

Desde as 8h, cerca de 50 pessoas se reuniram nas
proximidades da estação Flamengo e da Rua Paulo
VI para se manifestar contra a obra, que fechará a
passarela, também usada por quem vai para a Mar-
quês de Abrantes. Com paredes de mármore, a passa-
rela é usada pelos aproximadamente 2 mil 700 mora-
dores e por mães que moram no Flamengo e levam
suas crianças à crcche Obras Sociais Padre AIgíxo,
convênio com a LBA, que fica no Morro Azul.

Se tirarem esta passagem vai ser horrível para
nós — disse Maria Celina Salustiana, 22 anos, que
acabara d6 deixar sua filha Fabiana, de um ano e
quatro meses, na creche, como faz diariamente. Ela é
doméstica na Praia do Flamengo e mora no emprego.

Ubirajara, o Bira, observou que os moradores
ficam ainda mais revoltados por causa do dinheiro
que será gasto na construção de uma grande laje —
cujos pilares já estão erguidos — e de uma escada de
acesso da Paulo VI à estação. Segundo disse, a
passarela não precisava ser coberta, porque não
contribui para a enchente:

— Já que decidiram fechar esse acesso, se fossem
mais espertos nào construiriam a escada, mas uma
passarela sobre a rua, para diminuir a raiva do
pessoal.

Jorge André, 13 anos, marcava o ritmo da mani-
festaçáo com o som do surdo, enquanto os moradores
lembravam ainda seu Inconformismo com a mudança
de nome da estação, de Morro Azul para Flamengo:"Foi discriminação. Só porque era nome de favela",
reclamavam. Para eles, o sofrimento começou em
1975, quando tiveram inicio as obras do metrô.

Jovens em peça teatral

ensinam diabéticos a

viver bem com a doença

Cartazes com as inscrições a casa, a geladeira, o
hospital e a fila formaram o cenário no palco improvi-
sado. O drama da peça Botaram açúcar no meu
ventilador e seus personagens, no entanto, foram e
são reais: jovens diabéticos que estão aprendendo a
conviver com a doença. Ontem, transformados em
atores dramatizaram esse aprendizado no Hospital
de Bonsucesso do INAMPS dentro das comemora-
cões do Dia e do Mês da Criança.

O grupo, de nove a 17 anos, só se atrapalhou um
pouco, na apresentação, porque teve que ler o script
da história que produziu e conhece há muito tempo.
Ednalva Bruno Bezerra, de 16 anos, quando soube há
seis anos que era diabética, brigou "com Deus e o
mundo" e ficou revoltada por ser a única, entre oito
irmãs. Agora, leva uma vida "quase normal" e partici-
pa do Programa de Diabete Infanto-Juvenil, que
organizou a peça.
A PEÇA

A encenação da peça
nâo foi convencional. Pare-
cia o ensaio geral, porque,
afinal de contas, o objetivo
era apenas envolver as
crianças numa agradável
brincadeira, apesar de Bo-
taram açúcar no meu ven-
tilador escrita ha três
anos, ser utilizada no pro-
grama de conscientização
de crianças diabéticas so-
bre a doença. Ontem foi
assistida por crianças dia-
béticas ou nào (estas não
se mostraram muito inte-
ressadas pelo drama), seus
pais, médicos e funciona-
rios do Hospital Geral de
Bonsucesso do INAMPS,
no anfiteatro da materni-
dade.

José Luís Santos da Sil-
va, 17 anos, o enfermeiro
da peça, há cinco anos des-
cobriu que era diabético e
reagiu normalmente, "por-
que a vida é assim mes-
mo". Estuda, trabalha co-

mo entregador de uma in-
dústria química e a doença
só prejudicou o seu cresci-
mento. Tem l,45m de altu-
ra. Há um ano, quando
descobriu a doença, Adria-
na Verônica Lima Guedes,
10 anos, que fez o papel de
assistente social, ficou re-
voltada: "Agora me con-
formei e até no dia de São
Cosme e Damião corri
atrás de doce para minha
mãe, mas nào comi nada."

A menina diabética da
peça foi interpretada por
Eliete Neiva Neto, 12 anos,
diabética há três anos; a
psiquiatra por Slmone Ser-
ra de Andrade, 12 anos,
doente há um ano; a nutri-
cionista por Olídia Olívia
dos Santos, 15 anos, diabé-
tica há cinco; o pai da me-
nina diabética, Vlamir Fer-
reira de Matos, 12 anos,
diabético há seis; o vlzi-
nho, Carlos Renato Oon-
çalves, nove anos, diabéti-
co há cinco anos.

Minas de Ouro

e Diamantes

70 dólares.

Por 70 dólares por dia: hotel, refei-
çòes e visita às mais famosas minas de
diamantes e de ouro na África do Sul.

E você ainda assiste um maravilho-
so espetáculo de danças africanas rea-
lizado pelos próprios mineiros. Porque
na África do Sul tudo custa menos
e você tem muito mais.

Consulte hoje mesmo a S.A.A. ou
o seu Agente de Viagens.

Vbe agora. Pague depois.

Viva o nosso mundo.

INIBIÇAO
AULA DE ORATÓRIA EM GHU-
PO PflOBLEMAS DA FALA.
PROF. SIMON WAJNTRAUB.
16 ANOS DE EXPERIÊNCIA,
MÉTODO PRÓPRIO. Matriz —
RJ — 236-5223 Filiai» — S. Pau-
Io — 298-3071; Brasília — 226-
5761; B. Horizonte — 221 -3321;
Goiânia — 223-4708 P

B-747-SP 3 classes:

Bine Diamond - Oold - Silver

SOUTH AFRICAN AIRWAYS
RJ: Av. Alm. Barroso. 22
Tel.: 202-6002 1
SP. Av. Sio Luiz. 112-11° andar |
Tels.: 257-2914 / 239-1522 '
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Você pode comprar uma sala pronta

coiTi vügã de garagem por apenas 100 mil de sinal.

Você pode comprar duas salas prontas

com vagas de garagem por apenas 200 mil de sinal.

Você pode comprar três salas prontos ..
com vagas de garagem por apenas 300 mu de sinal.

Reserve tom uma m várias salas.

Praça llmdenteslO.

Salas prontas com acabamento cie
alto luxo, em moderno prédio,
com vagas no mesmo local, qua-
tro elevadores A lias de alta veloci•
dade, fachada em alumínio e vi-
dro fumê.
Comtorn no local
CRECI90S

Sinal: 100 mil (por tala)
Saldo financiado em 120 meses em
prestações equivalentes ao alu-

bbs.: V. pode comprar quantas
salas quiser pelo mesmo sistema
de financiamento.

Incorporação. Construção e Vendas

0 Disco avisa.

Não pague mais caro,

veja diariamente

as nossas promoções.

fw

Praça Tiradentes, 10 ¦ 31." andar
Tels.: 224-7922 (PABX) e
232-2992, 232-3283. 242-8568

%
4r

0 prato do dia|
no seu restaurante

predileto wf

ORIENTO  "Pato Frito ao Molho de Soja" — "Camarão ao
Molho Acre-doce" e "macarrão Frito (shop-sui)" são algumas das
especialidades chinèsas do Oriento, que, além do Piano-Bar com
órgáo-orquestra ao vivo, agora tem mais dois endereços R
Bolivar. 64 — R. Souza Lima. 37 e R Siq Campos, 16 T 257-
8765.

LAGOA, CHARLIE'S — "Enchillada Mixta" — Iscas de carne
recheadas com queijo o frango, servidas com free-roles gratina-
dos e arroz branco. "Robalo Veracruzana — o peixe ao molho
branco, gratinado com muzzarella — a opção Jantar com música
ao vivo. iluminado à velas. R. Maria Quiiéria, 136 — 287-0335.

QUARTA-FEIRA

MARIA THEREZA WEISS — "Lagostin ao Molho de Martmi" —
O crustáceo é flambado com martmi, coberto com molho branco,
estragon e parmezon e levado a gratmar. Purê de batatas
acompanha. Almoço e jantar. EV.tor ao piano às noites o no alm.
de domingo. R Vise. Silva. 152 — 286-3098

QUINTA-FEIRA
O PLEBEU "Feijoada à Moda do Norte" — Feijão mulatinho
cozido com todas as carnes (bovina e suinal paio. lingüiça, etc. e
todos os iegumes — a sugestão caseira do Plebeu para o almoço
e o jantar nos moldes nortistas para as 5as reiras Hua Lapitao
Salomão, 50 — Botafogo — 226-5367.

SEXTA-FEIRA

BAR LUIZ — "Posta de Bacalhau ao Adolpho" — De procedência
norueguèsa. a posta oe bacalhau é grelhada, coberta com rodelas
de cebola e azeite, sen/ida com batata cozida ou corada. Eisbem
mit Sauerkraut" — a especialidade alemã — é a sugestão dos
sáoados Alm. e jantar. R. da Carioca, 39 — 262-1979.

^AgÃPQ
ROMANO — "Lombmho de Porco à Mineira" —¦ O lombmho
grelhado acompanhado de couve e tutu à mmetra e arroz Branco

è a sugestão do Chef para os sébados "Massas caseiras e
pizzas " — a grande espeoaliade da Casa Almoço e jantar. Rua
Jangadeiros. 6 — pr Gen. Osório — Tels 247-9174/ 267-6493.

DOMINGO ?
CASINO ROVALE "Almoço em Família" — Buffet' (quente e
fnoi incluindo completa "Feijoada a Carioca' feita em panela de
fero. sobre brasa de carvão, saladas, doces case ros e sorvetes,
ao preço fixo de 800.00. Estrada do Joá. 2 570 — Tel. — 399-

peM
do Se

Tei 255"
Restaurante
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Exército libanês toma armas e prende 
450 em Beirute

Estocolmo/UPI
Beirute, Tel Aviv e Washington —

Soldados do Exército libanês, auxilia-
dos por pára-quedistas franceses, cerca-
ram o centro de Beirute, em uma osten-
siva operação para apreensão de armas
e prisão de moradores em situação ile-
gal. Não se informou sobre o total de
armas confiscadas e de presos, mas fon-
tes do serviço de segurança citadas pela
AP disseram que cerca de 450 pessoas
foram detidas.

O Governo de Israel concordou em
retirar do Líbano suas tropas simulta-
neamente com as forças da Síria, porém
exige a saída imediata dos guerrilheiros
palestinos que ainda estão em território
libanês, informou o porta-voz israelense
Uri Porat. O líder da OLP, Yasser Ara-
fat, afirmou que "nenhuma potência na
Terra" poderá forçar a saída dos comba-
tentes palestinos do Líbano enquanto
as tropas israelenses permanecerem na-
quele país.

Manifestação de força
Segundo a Reuters, o contingente

francês — integrante , com soldados
americanos e italianos, da força multi-
nacional de manutenção da paz — revis-
tou os carros, enquanto os militares
libaneses separavam os suspeitos e os
levavam em caminhões para destino
desconhecido. A operação, que parali-
sou as atividades comerciais no centro
da Capital, foi a maior manifestação de
força do Exército do Líbano desde que
assumiu o controle da Capital em segui-
da à retirada dos israelenses no final de
setembro, de acordo com a Reuters.

O porta-voz militar do contingente
francês, Major Erik Farlegni, explicou
que a participação dos soldados da
França na operação limitou-se a revis-
tar os carros, enquanto os libaneses
verificavam a documentação dos sus-
peitos. Ressaltou que os pára-quedistas
franceses não desempenham missões
policialescas e que nâo prenderam sus-
peitos ou confiscaram armas. Farlegni
disse que o Exército libanês deve ter
prendido de 150 a 200 pessoas. Fontes
diplomáticas francesas citadas pela
Reuters revelavam que os pára-
quedistas receberam ordens para não
mais revistarem carros nos limites da
área de operação do Exército libanês.

Moradores de Beirute acusaram o
Exército libanês de prender centenas de
pessoas, especialmente palestinos e ex-
milicianos esquerdistas, em operações
anteriores de menor envergadura. O
Exército alega que detém apenas as
pessoas cujos documentos não estejam
em ordem ou as que são procuradas
pela Justiça. Os refugiados palestinos,
segundo a AP, afirmaram que a batida
teve o propósito de intimidá-los e obri-
gá-los a sair do Líbano.

Fontes diplomáticas ocidentais men-
cionadas pela AP disseram que entre os
detidos ontem havia palestinos — al-
guns com seus documentos em ordem
— e paquistaneses, asiáticos de diversas
nacionalidades e outros estrangeiros
sem permissão de residência ou com
seus documentos vencidos. A operação
começou na madrugada de ontem,
quando veículos blindados tomaram
posição na ruas próximas ao bairro de
Hamra, o centro comercial mais impor-
tante de Beirute. Na zona fechada, os
soldados libaneses fizeram uma batida
de casa em casa, perguntando aos mo-
radores, conforme a Reuters: "Existem
armas ou estrangeiros aqui?". Um ofi-
ciai libanês revelou que os estrangeiros
em situação irregular serão expulsos.

Exigência de Israel

O porta-voz do Governo de Israel,
Uri Porat, declarou que o Premier Me-
nahen Begin • comunicou ao emissário
americano Morris Draper que a presen-
ça e as atividades dos guerrilheiros pa-
lestinos no Líbano "não apenas impe-
dem o processo de retirada (das tropas
estrangeiras) como também aumentam
as tensões militares". Os Estados Uni-
dos estão pressionando em favor de

uma rápida retirada das forças de Israel
e da Síria, deixando o problema dos
guerrilheiros palestinos para ser nego-
ciado depois, segunde a DPI.

Israel se opõe a tal fórmula e exige a
retirada imediata dos guerrilheiros.
Fontes militares citadas pela UPI calcu-
Iam que existem cerca de 3 mil guerri-
lheiros palestinos na cidade portuária
de Trípoli, no Norte do Líbano, e de 4
mil a 5 mil junto com os 30 mil soldados
sirios no Vale de Bekaa (Leste do Líba-
no). Ainda conforme a UPI, estão no
Líbano uns 70 mil soldados israelenses.

A popularidade de Begin e do Minis-
tro da Defesa, Ariel Sharon, diminuiu
por causa do massacre dos civis palesti-
nos dias 16, 17 e 18 de setembro em
Beirute Ocidental, revelou pesquisa di-
vulgada ontem pelo jornal The Jerusa-
lem Post. Antes da chacina, 49,8% dos
eleitores consultados preferiam Begin
como Premier, agora, aquele total des-
ceu para 42,9%. A popularidade de Sha-
ron reduziu-se de 49% para 42,4%, indi-
cou a pesquisa.

Pára-quedistas da reserva israelen-
ses exigiram ontem que Sharon lhes
peça desculpas, por tê-los acusado de
não quererem lutar no Líbano. O nome
da brigada não foi revelado, por causa
das leis de segurança militar de Israel,
mas os pára-quedistas publicaram on-
tem no jornal Davar um anúncio contra
o Ministro da Defesa.

O Governo israelense decidiu demi-
tir o vice-reitor da Universidade Al-
Najah (palestina), Abdul Rahman
Shaheen, por ter-se recusado a assinar
um documento comprometendo-se a
não apoiar a Organização para a Liber-
tação da Palestina (OLP). A Universida-
de fica em Nablus, na Clsjordânia
ocupada.

A Rádio de Israel informou que a
mulher de Begin, Aliza, estava ontem
em estado grave, mas estável, depois de
ter sido hospitalizada com problemas
respiratórios. Aliza, casada com o Pri-
meiro-Ministro há 43 anos, tem sido
hospitalizada freqüentemente nos últi-
mos 12 meses devido à asma crônica de
que sofre.

O ex-Presidente Jimmy Carter disse
acreditar que foi o ex-Secretário de Es-
tado americano, Alexander Haig, a au-
toridade do Governo Ronald Reagan
que deu a luz verde a Israel para a
invasão do Líbano, operação militar ini-
ciada a 6 de junho. Carter sustentou que
o Governo americano poderia ter evita-
do a invasão. Reagan negou ter dado
apoio à invasão, alegando que ela "nos
pegou de surpresa, como a todos", infor-
mou a AP.

Conteúdo e espírito

O Governo do Egito usou a passa-
gem do primeiro aniversário do assassí-
nio do Presidente Anwar Sadat para
fazer ontem um ataque veemente a Is-
rael pela violação "do conteúdo e do
espírito" do tratado de paz assinado
entre os dois países em 1979.

— Infelizmente, o Governo israelen-
se escolheu, nos últimos quatro meses
(a invasão do Líbano começou a 6 de
junho), um rastro de violência e destrui-
çáo — disse o Ministro do Exterior egip-
cio. Kamal Hassan Ali, em discurso
para um grupo de executivos america-
nos em visita ao Egito.

Segundo Ali, Israel não cumpriu
suas promessas ao Egito "ao atacar o
reator nuclear do Iraque, ao anexar a
seu território o setor árabe de Jerusa-
lém e ao violar o território libanês".

O correspondente em Beirute do Jor-
nal Al Akhbar, do Cairo, acusou o Exér-
cito israelense de haver matado 80 pri-
sioneiros árabes — 55 palestinos e 25
egípcios — jogando-os ao mar de heli-
cóptero. Numa notícia de apenas 17
linhas — na qual náo foram dados os
detalhes sobre onde e quando teriam
sido mortos os árabes — o correspon-
dente citou como fontes "pessoas inti-
mamente ligadas à investigação sobre a
matança de refugiados palestinos", re-
velou a agência alemã DPA.

URSS acha China com 
pouco

interesse num reatamento
Moscou — O Presidente soviético

Leonid Brejnev "deu a entender" ontem
— segundo a agência americana United
Press International — que a China nâo
está-se esforçando tanto quanto a
União Soviética para livrar-se do "peso
do passado" e concentrar-se na normali-
zaçáo das relações entre os dois países.

A insinuação teria sido feita durante
jantar oferecido no Kremlin ao chefe do
Partido Comunista do Vietnam, Truong
Chinh, que acusou os governantes chi-
neses de terem mentalidade expansio-
nista e serem hostis, diz a UPI, além de"coniventes com o imperialismo norte-
americano". Essas declarações, segun-
do a agência, demonstram como não
será fácil apagar os ressentimentos con-
tra a China, decorrentes das lutas san-
grentas que eclodiram no passado nas
fronteiras com os dois países, ao Norte e
ao Sul.

Andamento

Em Pequim a China e a União Sovié-
tica reiniciaram conversações que po-

Irã recupera

avião e pega
seqüestradores

Dubai e Abu Dabi — Jatos da Força
Aérea iraniana entraram no espaço aé-
reo dos Emirados Árabes Unidos e for-
çaram o avião de transporte Hércules C-
130 seqüestrado domingo no Irã a retor-
nar ao país, onde os seqüestradores, que
tentaram inutilmente obter asilo nos
países árabes do Golfo Pérsico, foram
finalmente presos.

A informação de que o C-130 havia
retornado a território do Irã foi confir-
mada, segundo a agência United Press
International, pelo Cônsul Geral irania-
no em Dubai. Javad Ansari. Os detalhes
de como se processou o resgate do avião
foram fornecidos por fontes diplomáti-
cas em Abu Dabi, citadas pela UPI.

dem resultar num entendimento capaz
de superar divergências ideológicas e de
fronteira, que duram 20 anos. Desde
1980. os dois países náo admitiam con-
versações oficiais e as visitas de altos
funcionários às duas Capitais eram en-
cobertas com recursos retóricos de no-
tas oficiais que diziam que se tratava de
visita à embaixada nacional e nada se
divulgava sobre encontros formais en-
tre as duas partes.

O Vice-Ministro do Exterior da
União Soviética, Leonid Ilyichov, reu-
niu-se ontem com funcionários chineses
e a informação foi divulgada por fontes
diplomáticas, citadas pela agência Reu-
ters. Desta vez náo se disse que era um
convidado de sua embaixada. Ilyichov é
convidado do Governo chinês, já funcio-
nou como negociador nas conversações
bilaterais na década de 70 e é considera-
do o principal especialista soviético em
assuntos chineses. Seu encontro de on-
tem foi também com um especialista
em assuntos soviéticos, o também Vice-
Ministro do Exterior Qian Qichen.

África do Sul

derruba Mig no

Sul de Angola
Pretória — A aviação da África do

Sul derrubou ontem um MiG da Força
Aérea Angolana, sobre território ango-
lano. informou o Ministro da Defesa sul-
africano. General Constand Viljoen.
Uma formação de quatro aviões da Afri-
ca do Sul estava sobrevoando Angola,
quando saíram os MiG em sua persegui-
çáo. O porta-voz de Pretória disse que
todos seus aparelhos voltaram a base.

A agencia de noticias americana.
United Press International, informa que
nâo se sabe a nacionalidade do piloto do
MiG derrubado, mas especula que há 20
mil cubanos em Angola e que os MiG
cedidos pela União Soviética sâo pilota-
dos por cubanos ou soviéticos. A agên-
cia não informou sobre a fabricação dos
aviões sul-africanos usados na ope-
ração.

O submarino desconhecido detectado na base de Musko se encontra na área delimitada pelos dois navios

Marinha sueca tenta resgatar submarino

Estocolmo — A Marinha sueca iniciou
operação destinada a forçar a vinda à superfi-
cie do submarino desconhecido detectado
desde sexta-feira nas imediações de sua base
secreta em Musko: lançou bombas de profun-
didade de "advertência" e bloqueou a área
onde se encontra náo lhe deixando "nenhuma
possibilidade de escapar", segundo o Capitão-
de-Fragata Sven Carlsson.

O Ministro da Defesa sueco, Jan Ake
Berg, acha que o submarino tanto pode ser
soviético como polonês ou alemão-ocidental.
Submarinos americanos são grandes demais
para essas águas tão difíceis, acrescentou,
segundo a agência DPA. O Ministro do Exte-

rior Lennart Bodstroem disse que o Governo
autorizou a Marinha a empregar todos os
recursos necessários a obrigá-lo a vir à super-
ficie.

Recurso sério
O emprego de cargas de profundidade é o

mais sério recurso já empregado pela Suécia
em incidentes dessa natureza desde que um
submarino soviético U-I37, ao que parece com
armas nucleares, encalhou mais de uma se-
mana junto à base naval de Karlskrona em
outubro do ano passado. O incidente termi-
nou quando o submarino desencalhou e foi
escoltado até águas internacionais.

O submarino detectado sexta-feira está
na baía de Hars, a cerca de 16km do mar
aberto, entre a base de Musko, no arquipélago
de Estocolmo, e o continente. Musko é a mais
importante base naval do país, com radares
permanentemente vasculhando a costa orien-
tal, em frente ao litoral soviético no Báltico.
Seis bombas de profundidade foram lançadas
na segunda-feira e mais quatro ontem na
região em que a Marinha acredita que esteja o
submarino. O Comandante da Base de Mus-
ko, Almirante Christer Kirkegaard, disse aos
repórteres — segundo a agência Reuters ¦—
que a Marinha tinha evidências recentes de
sua presença ontem de manhã.

Ford Corcel 183.0 cairo 
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Na economia de combustivel.
Um dos itens mais importantes para

a Ford é o que se refere a economia
de combust ível. Tudo é feito em função
de um carro que dè o máximo
em todos os sentidos, com o minimo
consumo possivel. A economia do
Corcel II é consagrada em todo o pais,
tanto pelo consumidor, como por
revistas especializadas.

E na avançada
tecnologia
do álcool. E sua
economia.

Se o Ford Corcel II se destaca quando
se fala em economia de gasolina,
na hora do álcool a verdade aparece
com a mesma clareza. Concebido,
pensado e criado para utilizar esse
combustível, o Ford Corcel II a álcool
tem um desempenho simplesmente

U 1

notável. Que não encontra comparação
com nenhum outro similar nacional,
seja carro médio ou mesmo pequeno.

Partida instantânea. Durabilidade
total dos componentes em contato
com o álcool.

È por isso que o consumidor desde
o iniciocompreendeuqueparaa Ford
o álcool dá certo.

No conforto e na segurança.
O conforto começa na nova estru-

tura e construção ainda mais
anatômica dos bancos, que aumentam
o espaço interno e dão ao motorista
e acompanhantes melhor condição de
dirigir e muito mais comodidade,
seja em viagens longas ou no trânsito
urbano. Também confortável é o
novo apoio inteiriço de cabeça, reves-
tido em tecidoevínil, outro item
importante. E a segurança aumenta
nos novos botões de trava das portas
e no quebra-vento com proteção
anti-roubo.

Nos detalhes da beleza interna
Basta abrir a porta do Ford Corcel II

83 para você sentir a primeira emoção:
as novas tonalidades de cores do
painel, volante e do estofamento, onde
sé destaca a atual íssima cor marrom e
a tradicional qualidade no acabamento

Depois seus olhos encontram o
novo console. Completo, perfeito, exa-
tamente como voce sonhava: ele tem
porta-objetos e está preparado
para receber rádio e relógio digital.

No show de beleza externa.
Combinando com o novo console, o

compacto painel de instrumentos
proporciona fácil leitura tanto de dia
como de noite. E para combinar com a
beleza interna, nada melhor do que
um show de beleza externa: as novas
cores,agora em acrílico, com aplicação
totalmente automatizada e uniforme,
aumentando o brilho e a proteção
contra a corrosão. E além disso, o alto
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Morte de

Dalla Chiesa

tem suspeito
Reggio Calabria e Nápo-

les, Itália — Os carabinei-
ros fizeram ontem a pri-
meira prisão relacionada
com as investigações sobre
o assassínio do General
Cario Alberto Dalla Chiesa
e sua mulher Emannuela
Setti Carraro, assassina-
dos pela Máfla a 3 de se-
tembro em Palermo. Pren-
deram Nicola Álvaro, de 36
anos, em Sinopoli. Álvaro,
empregado de uma empre-
sa agrícola, foi interrogado
por duas horas.

Mais de 500 policiais
contiveram um motim na
prisão de alta segurança
Poggiorale, em Nápoles. A
rebelião começou com um
tiroteio entre grupos rivais
da Camorra, a Máfia napo-
litana, aparentemente du-
rante o horário de visita,
segundo a agência de noti-
cias Reuters.

Os presos lutaram con-
tra os carcereiros e assumi-
ram o controle de duas se-
çôes da prisão. A policia
paramilitar, com coletes à
prova de balas, começou a
avançar lentamente para
fazer com que os amotina-
dos recuassem para as
celas.

Também em Nápoles,
um conselheiro local e ou-
tras nove pessoas foram
presos com base na nova
lei anti-Máfla na Itália. Fo-
ram as primeiras prisões
após a aprdvação da lei,
inspirada pelo assassínio
do General Dalla Chiesa
em Palermo.

Em Roma, fontes poli-
ciais citadas pela agência
de noticias France Presse
informaram que a seção
napolitana das Brigadas
Vermelhas, desmantelada
há dois dias, preparava-se
para atacar o comando da
Organização do Tratado
do Atlântico Norte
(OTAN) de Bagnoli (perto
de Nápoles).

Alemanha pede 
a

trabalhador que

renuncie a aumento
William Waack

Bonn — O novo Ministro do Trabalho alemão,
Noerbert Bluem, causou ontem furor nacional ao
propor que os assalariados renunciem a qualquer
aumento de ordenado nos próximos seis meses.
Bluem, que acaba de assumir seu posto depois da
troca de Governo em Bonn, é considerado o político
mais "esquerdista" dentro da União Democrata-
Cristã.

Com expressão de ingenuidade, Bluem defendeu
seu ponto-de-vista na televisão, afirmando que se a
nação nâo acordar e não se dispuser ao sacrifício náo
haverá maneira de combater o desemprego. No mês
de setembro, a Alemanha registrou o pior índice
desde a formação do país: 1 milhão 900 mil pessoas
sem trabalho, uma taxa de 7,5% sobre a população
ativa.

Falando bem claro, o que precisamos é de
investimentos que criem novos empregos. Esse novos
empregos custam caro e os empresários nâo querem
investir. Por isto, temos de criar as condições para
que eles voltem a pôr dinheiro na economia — disse
Bluem.

Reação sindical
Os sindicatos, que já esperavam o primeiro sinal

para iniciar seus ataques ao Governo de centro-
direita, reagiram com indignação às idéias do novo
Ministro do Trabalho. Ernst Breit, presidente da
poderosa Central Sindical Alemã (DGB), vai conver-
sar hoje com o Chanceler Helmut Kohl, mas já disse
que não espera nenhum resultado positivo.

Uma proposta dessas não pode ser séria. Ja-
mais a aceitaremos — declarou.

Em Francfurt, um dos diretores do sindicato dos
metalúrgicos, Hans Janssen, afirmou que Bluem está
traindo a própria classe. O novo Ministro do Trabalho
vem do movimento operário católico e faz parte
também dos órgãos dirigentes dos metalúrgicos.

Há três semanas ele estava disposto a lutar
conosco, ombro a ombro, contra as medidas anti-
sociais do outro Governo. Agora que obteve honras e
glórias como ministro, propõe uma coisa escandalosa
como essa — afirmou Janssen.

Há menos de 24 horas no cargo, o Chanceler Kohl
já fez duas viagens ao exterior. Na segunda-feira à
noite jantou com o Presidente Mitterrand. Ontem
cedo foi a Bruxelas participar de uma reunião dos
principais Partidos conservadores europeus.

Kohl teve sorte: ficou de fora da briga que já
estalou entre os ultraconservadores à volta de Franz
josef Strauss e os liberais. O Partido de Genscher
está protestando contra o tom irônico e até humi-
lhante das criticas que a turma de Strauss lhe vem
fazendo. Solicitado a mostrar maior "solidariedade"
em relação à nova coalizão, Strauss respondeu ontem
que os liberais estão fracos, divididos e deveriam falar
mais baixo ao fazer qualquer tipo de pergunta.

Vaticano/Arquivo da UPI ¦ ' 

Kirilenko poderá ser

aposentado do Politburo

do Partido Comunista
Moscou — Andrei Kirilenko, membro do Politbu-

ro do Partido Comunista soviético, estaria para ser
aposentado, segundo fontes "geralmente bem infor-
madas" citadas pela agência ANSA e UPI. O nome de
Kirilenko, de 76 anos, não constava entre as assinatu-
ras de todos os membros do Politburo, como é de
praxe, num obituário publicado ontem pelo jornal
Pravda.

A nota era sobre Rashid Musin, secretário do PC
na região tártara, morto aos 55 anos. Kirilenko, no
entanto, havia assinado, dois dias antes, no Pravda, a
nota necrológica de Ivan Sukolov, o "número 2" do
PC na Ucrânia.

Contatada por telefone peto UPI, uma funcioná-
ria do Comitê Central, que se raentificou como secre-
tária de Kirilenko, disse que ele continua a ser
membro do Politburo e da Secretaria do Partido.

melhor combina com o Brasil

padráo vem com uma camada de
verniz que torna a superfície do veiculo
excepcionalmente brilhante.

E combina também
na suspensão.

A suspensão dianteira é indepen-
dente, com avançada tecnologia. Com
isso o conjunto qanha características
de resistência, de segurança e
de conforto para rodar, tanto na cidade
como na estrada.

Para maior estabilidade, são 2 as
barras estabilizadoras — uma traseira
e uma dianteira.

No suave sistema de câmbio

e na direção precisa.*-• com seu
ate

mnas
reduções de marchas. A alavanca
de câmbio redesenhada facilita ainda
mais as trocas. Tudo para que seu

dirigir seja tranqüilo, agradável, sem
cansaço, sem esforço.

No Ford Corcel II83, o conjunto de
direção tem a coluna retrátil e o volante
é do tipo deformável, que absorve
impactos dando maior proteção
a quem dirige. Este sistemapensou na
sua segurança e no seu conforto.
Você nota. ao dirigir, as respostas pre-
cisas e sem vibrações no volante.

Junte a todos estes fatos comprova-
dosamanutençãosimplesda linha
Ford Corcel II, o valor sempre alto de

revenda que o carro alcança, a sua vida
útil que é longa e sem problemas
para o proprietário, e você vai ver que só
existe uma linha de carros que
combina bem com o Brasil e perfeita-
mente com você.

Você pode adquirir o Ford Corcel II
ea Belina 83pela Ford Financiadora
através do plano que mais lhe convier.

Se preferir, você pode também optar
pelo Consórcio.

FORD CORCEL H

Glemp cancela visita a

EUA temendo reação ao

fim do Solidariedade
Varsóvia — O Arcebispo Josef Glemp, Primaz da

Polônia, cancelou visita que faria na próxima semana
aos Estados Unidos, por temer os acontecimentos
políticos que poderão resultar da aprovação de uma
nova legislação dissolvendo o sindicato independen-
te Solidariedade, suspenso desde a decretação da lei
marcial a 13 de dezembro. A informação foi dada por
altas fontes da Igreja polonesa e pela Embaixada
americana. Esta seria a primeira visita de um Primaz
da Polônia aos Estados Unidos.

As forças de segurança prenderam o dirigente
sindical Wladyslaw Frasyniuk, líder do Solidariedade
em Wroclaw, na Baixa Silésia, e um dos poucos da
cúpula da organização que haviam escapado da
policia após a implantação da lei marcial. Sua prisão,
comunicada ontem pela televisão estatal, foi conside-
rada pela agência de notícias Reuters uma importan-
te vitória do regime contra a estrutura sindical que
resiste na clandestinidade.

Representantes
Fontes da Igreja confirmaram também que

Glemp não irá mais ao Vaticano, no próximo fim de
semana, assistir à cerimônia de canonização do Pa-
dre polonês Maximiliano Kolbe mas disseram que
seis outros bispos, entre os quais o Arcebispo de
Cracóvia Franciszek Macharski, já viajaram para a
Itália segunda-feira representando o Primaz, revelou
a agência de notícias DP A. As fontes admitiram que a
cúpula da Igreja chegou a estudar a possibilidade de
não enviar ninguém às cerimônias.

Segundo fontes bem informadas, mencionadas
pela agência de notícias Reuters, o Governo polonês
enviará uma delegação ao Vaticano para a canoniza-
ção. O grupo será liderado pelo Vice-Presidente do
Parlamento Jerzy Ozdowski e entre seus membros
estarão o Vice-Primeiro-Ministro Zenon Komender e
o Ministro para Assuntos Religiosos, Adam Loparka.

O Padre Maximiliano Kolbe se ofereceu para
morrer em lugar de um outro homem no campo de
concentração nazista de Auschwitz, durante a II
Guerra Mundial. Franciscek Gajowniczek, prisionei-
ro que ele salvou, era um chefe de família que seria
executado por ter violado as normas de disciplina do
campo.

Fontes ligadas ao Governo, citadas pela Reuters,
afirmaram que Glemp propôs mas não conseguiu
uma reunião com o Primeiro-Minlstro, General Woj-
ciech Jaruzelski, esta semana para discutir as conse-
qüèncias da nova lei sindical. Um elemento da alta
hierarquia da Igreja declarou, contudo, náo ter havi-
do nenhum pedido neste sentido.

Parlamento espanhol se

reúne em emergência

para analisar complô
Madri — O Governo espanhol convocou sessão

de emergência do Parlamento, dissolvido em agosto,
para examinar a situação após a descoberta do novo
complô contra o regime. Também o C mselho Militar
Supremo se reuniu com o Ministro da Defesa, Alberto
Oliart, para analisar a tentativa de golpe. Em todo o
país foi iniciada a campanha para as eleições gerais
do dia 28.

Oliart não deu informações sobre o interrogatório
dos três coronéis de Artilharia detidos no fim de
semana e não há confirmação sobre a prisão de
outros cinco oficiais, informou a agência Reuters.
Fontes ligadas à investigação do complô disseram
que o serviço de espionagem militar reuniu o nome de
100 oficiais, com anotações cifradas entre os do-
cumentos apreendidos junto com os militares presos.

AVOFF

tem um curso

de inglês

com horário

flexível para

pessoas 
muito

ocupadas

Se você não pode conciliar as viagens
e reuniões no trabalho com o horário fixo
de um curso de inglês, venha para a VOFF.

Aqui nós condicionamos o nosso
horário à sua agenda, com total
flexibilidade das 7:00 às 21:00 horas.

As aulas são individuais com uma
equipe de professores em sistema de
rodizio, para você se habituar a qualquer
pronúncia e sotaque.

Telefone marcando uma entrevista.
Logo você vai pensar e falar em inglês.

WêFF
Idiomas

Rua Nascimento Silva. 478 — Ipanema
Tel.: 239-8895

Garantia: 12 meses, sem limite de quilometragem.

Invasor de

Buckingham

é internado
Londres — Michael Fa-

gan, o homem que inva-
diu em julho o quarto da
Rainha Elizabeth, no Pa-
lãcio de Buckingham, foi
internado num hospital
psiquiátrico, por decisão
de um tribunal londrino.
O veredicto do Juiz Ja-
mes Miskin não está, po-
rém, ligado diretamente
ao incidente no Palácio,
pelo qual Fagan não che-
gou a ser condenado —
aparentemente para evi-
tar que a Rainha fosse
chamada a depor — co-
mo testemunha.

Fagan foi condenado
por ter roubado um carro
(ele confessou o crime).
De qualquer forma, o juiz
deu a entender que a in-
vasão ao quarto da Rai-
nha e um incidente ante-
rior, também no Palácio
— quando Fagan tomou
meia garrafa de vinho —
contribuíram para que
chegasse à conclusão de
que o réu precisa de tra-
tamento médico. De
acordo com a sentença,
Fagan pode ser libertado
logo que os médicos
achem que está curado.

Fagan não chegou a
ouvir a sentença. Tinha
sido removido do tribu-
nal após gritar: "Quei-
mem os bastardos no in-
ferno. Este é um pais fas-
cista. Sieg Hiel" (uma
saudação nazista que
quer dizer Viva a Vi-
tória).

Segundo a agência de
notícias DP A, quatro psi-
quiatras classificaram
Fagan de esquizofrênico
perigoso e recomenda-
ram tratamento médico.
Um dos psiquiatras afir-
mou ao tribunal estar
convencido de que Fa-
gan representa um peri-
go para "uma pessoa em
particular", o que — se-
gundo a Reuters — foi
interpretado como uma
referência à Rainha Eli-
zabeth.

Um jornal britânico —
na época do incidente no
Palácio de Buckingham
— disse que Fagan tinha
planejado cometer suicí-
dio em frente à Rainha.
Outro jornal — informa a
Reuters — disse que Fa-
gan teria dito à Rainha
Elizabeth: "Eu te amo
muito, muito mesmo".

Partido de

Thatcher

se reúne
Brighton, Inglaterra —

O Partido Conservador
britânico abriu sua con-
vençáo anual em Brigh-
ton, provavelmente a úl-
tima antes das próximas
eleições gerais, previstas
para outubro de 1983.
Trata-se da primeira
grande reunião de con-
servadores desde a guer-
ra das Falklands. Embo-
ra membros do Partido
neguem que a convenção
pretenda tirar partido da
vitória sobre os argenti-
nos, líderes conservado-
res náo fariam objeções
— segundo a Reuters — a
que o encontro adotasse
um clima de euforia.

De acordo com a últi-
ma pesquisa de opinião,
publicada ontem pelo
jornal conservador Daily
Express, o "fator Fal-
klands" já está perdendo
a força. A pesquisa mos-
trou que a satisfação dos
ingleses com o Governo
de Thatcher caiu de 51%,
durante a guerra das Fal-
klands, para 37%, e apon-
tou o desemprego como a
questão mais crucial no
país.

Gromyko e

Shultz não

polemizam
Nações Unidas — O

Chanceler soviético An-
drei Gromyko e o Secre-
tário de Estado america-
no George Shultz se reu-
niram ontem durante
quatro horas e meia, pela
segunda vez esta sema-
na. O encontro foi mais
para esclarecimentos re-
ciprocos do que para re-
solver questòes-chave,
do controle de armas até
a guerra no Oriente Mé-
dio, segundo a agência
de notícias United Press
International.

Um alto funcionário
dos EUA que compare-
ceu à reunião disse que
ela foi "séria, profissio-
nal, sem polêmicas ou
voz alta". Na terça-feira
passada, Shultz e Gro-
myko tinham conversa-
do durante três horas.
Ontem náo foi marcado
novo encontro, nem se fa-
lou de uma possível reu-
nião de cupula.
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Novos Comecos

As consciências mais lúcidas que acoinpa-
nham, entre nós e no exterior, a evolução inquietan-
te da crise mundial, desenvolvem o raciocínio pelo
qual o Brasil, empolgada também por dificuldades
extremas, pode representar, no entanto, o próprio
limite da crise.

Prognostica-se cjue, pelo tamanho relativo «la
sua economia e pelo volume específico da sua dívida
externa, estão encerrados na capacidade brasileira
de saldar, regularmente, suas contas externas, os
próximos lances e a nova dimensão da crise de hoje.

Em outras palavras, depois do estado de
insolvência cm que se encontram quase todas as
nações do bloco socialista, mesmo algumas do
mundo industrializado e, sobretudo, depois do
"estouro" de Cuba, México e Argentina, um even-
tual fracasso do Brasil determinaria a ultrapassa-
geni dos limites já angustiantes da crise atual na
direção de uma ruptura total, definitiva, do sistema
financeiro internacional, tal como concebido e pra-
ticado até agora.

Esse raciocínio, por mais procedente (pie seja,
retrata para nós brasileiros, infelizmente, uma
realidade subjetiva sobre a qual nada ou muito
pouco poderemos fazer. Pois, concretizá-la, ameiii-
zando ou agravando nossos problemas, será conse-
qiiencia de decisões exclusivas dos grandes centros
financeiros internacionais.

Por isso mesmo, importa examinar uiuda uma
vez a realidade objetiva com que nos defrontamos,
olhando para dentro das nossas dificuldades pie-
sentes, não apenas para insistir na identificação de
suas origens endógenas mas, sobretudo, para enfati-
zar a necessidade da busca de novos caminhos.

Até porque, a comprovação da origem princi-
pai das dificuldades presentes nas nossas contas
externas pode ser feita aritmeticámente, sem apelos
a qualquer outro juízo de valor: o perfil da dívida
externa brasileira é composto, majoritariainente*
pela dívida estatal que cresceu, nas proporções de
escândalo, alimentada no sofisma de que o Estado
zela melhor pelos interesses da sociedade. Foi esse
tipo de ilusão na eficácia do planejamento estatal,
no controle da economia pelo Estado, que associou
no desastre de hoje as sociedades subdesenvolvidas.
O exemplo contrário, de normalidade saudável,
pode ser o da própria dívida externa privada do
Brasil, francamente minoritária em relação à nossa
dívida externa publica, de fácil administração se
pudesse ser considerada isoladamente.

Não faz, assim, nenhum sentido, diante do
quadro das nossas dificuldades presentes, a invoca-
ção retórica da solidariedade tercciro-mundista
como instrumento para justificar 011 tentar enfren-
tar a crise.

Mas uma atitude depreciativa para com o
nosso presente de dificuldades não deve, no entan-
to, servir apenas para a produção de prognósticos
bem-sneedidos. Uma atitude crítica cm relação ao
presente pode e deve significar a existência de um
olho clínico para promover as sementes da reforma
necessária e das potencialidades de pequenos come-
ços, ou recomeços.

Esses novos começo» implicam, é claro, mo-
mentos de austeridade. Mas, reclamam também,
inspirações de modernidade. De pouco adiantarão
nossos justificados apelos, encimados pelo lúcido
discurso do Presidente João Figueiredo na ONl .
para a remoção do protecionismo que nas nações
industrializadas inibe o fluxo vital do comércio
internacional, principal fonte de solução para os
problemas dos países ein desenvolvimento, se, ao
mesmo tempo, não removermos internamente entra-
ves burocráticos que impedem a modernização e
agilização do nosso comércio exterior. Entraves
que, como em tantos outros setores da atividade
nacional, são sustentados pela ortodoxia burocráti-
ca, interessada na manutenção de utn sistema
cartorial, fonte de corrupção e desperdício, gerador
de privilégios e benefícios para o ofícialismo.

Falar de novos coineços, do futuro, enfim, só
fará sentido se nos levar a um tipo qualquer de ação
moclernizadora agora» 0 momento será propício
pela dimensão da crise e até mesmo pela vizinhança
civilizadora de eleições nacionais.

Aqui teremos de lamentar a atitude de consi-
deráveis contingentes da Oposição que. diante da
crise, de origem perfeitamente definida no sucessivo
aumento da participação do Estado na economia,
sugerem não nos livrar de um controle excessivo
mas, ao contrário e geralmente, reclamam, repetiu-
do a retórica terceiro-mundista, um controle estatal
mais pleno e mais abrangente. E, assim, a sociedade
brasileira, <jue apenas acaba de ser anistiada dos
controles sobre sua cidadania, vê-se diante da
perspectiva pobre da manutenção ou até o aumento
dos controles sobre sua economia.

Essa vocação estatizante aproxima, na verda-
de, os conservadores do Governo, a ortodoxia
burocrática, dos segmentos mais radicais na oposi-
ção. E, por essa soma estranha de conservadores e
radicais, não passará nunca o caminho moderniza-
dor das reformas. 0 caminho calmo mas vigoroso da
mudança permanente.

A mesma vocação, aliás, aproxima também os
ingênuos e os farsantes que pretendem eliminar
frustrações nacionais reclamando a presença do
Estado como único instrumento de oposição aos
interesses internacionais que nos assediam. Em
todas as latitudes, porém, o Estado, como agente
econômico, tem sido muito mais promotor de pobre-
za e dependência do que de soberania. A monumen-
tal dívida externa de todas as sociedades submetidas
no capitalismo monopolista do Estado, sejam regi-
ines de direita ou de esquerda, é a comprovação
dramática dessa dependência. E porque não são
titulares de soberania, esses regimes sufocam, geral-
mente, a cidadania.

Não é pois a pobreza que os frustra, mas a sua
própria ineficiência. Na realidade, mesmo a pobre-
za, quando somada à construtividade, ao espírito
empreendedor sustentado na liberdade de fazer e de
pensar, é geralmente livre de frustrações.

Frustrante tem sido a adesão à ftvequivocada
nu causa sagrada do Estado. Porque, afinal, a
adesão a essa fé equivocada é, em grau considerá-
vel, a desculpa para a perdida fé em nós mesmos.

Explosão Reveladora

Toda lei pode ser vista como uma transgressão
à liberdade. Quando inscreveu esta sentença pene-
trante, no contexto de um trabalho em que se faz
antes de tudo o louvor da lei, o que quis dizer o
velho Bentham era o que outros pensadores do
Direito já haviam reconhecido antes, em fórmulas
menos sintéticas mas igualmente sagazes: a liberda-
de necessita de limitações da lei para se proteger de
seus inimigos, que geralmente começam por inaldi-
zer a própria lei como um estorvo à imposição de
sua vontade.

Seria injustiça — e injustiça grande — ali-
nliar o Sr Abi-Ackel entre os que maldizem a lei com
propósito liberticida. O Ministro da Justiça é um
democrata. Mas como homem de Estado latino-
americano há de trazer, no fundo da consciência
democrática, o germe impressentido da insubmissão
ao sistema de pesos e contrapesos que caracteriza as
democracias em geral mas 110111 sempre distribui por
igual as palmas da vitória. É próprio desse sistema,
ao contrário, fazer entre dois indivíduos cm conflito
que um deles veja reconhecido o direito ao que
postula, enquanto o outro se limita a "sofrer

paciência" — como diziam os antigos processua-
listas.

Advogado militante antes de ser deputado e
ministro, somente a cncarnação do espírito fatal-
inente autoritário do Estado entre nós poderia fazer
com que o Sr Abi-Ackel, no episódio judicial da
manutenção da medida cautclar (pie liberou um
filme interditado |>cla Censura, explodisse 11a ainea-
ça dc promover alterações na legislação respectiva
'"para proteger o Governo ' de ações da mesma
espécie. Para o Ministro da Justiça, é profundamen-
te lamentável que o Judiciário não lhe dê "um
mínimo de certeza" de que suas decisões serão
cumpridas.

O absurdo da insubmissão psicológica revela-
da por um Ministro de Estado ante uma decisão
judicial, que aliás ele acatou para efeito prático,
estaria suficientemente evidenciado se alguém ima-
guiasse a generalização desse estado de espírito
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entre os integrantes da sociedade. Não há um
cidadão que não tenha experimentado alguma vez
certo sentimento de frustração ante uma norma que
o proíbe de fazer alguma coisa ou que o obriga a
fazê-lo. É precisamente neste sentido que cabe
lembrar a sentença de Bentham: quakjuer lei é uma
transgressão à liberdade. Mas é razoável que os
cidadãos se rebelem contra essa espécie de trans-
pressão protetora, porque limitativa das expensões
instintivas?

Entre nós — expostos como somos à fúria
legiferante que não só limitu mas agride a liberdade
de cada uni — há sempre leis que o comum dos
homens gostaria de ver revogadas ou alteradas. Sem
embargo, não se admite que alguém alegue o seu
inconformismo para deixar de curvar-se a uma lei
vigente, sob pena de ver baixar sobre sua cabeça a
mão muitas vezes pesada da Justiça.

O Juiz, como advertiu Carré a seus eontempo-
râneos, "é devedor da Justiça de hoje e não da
Justiça de amanhã", o que vale dizer que nenhum
cidadão pode furtar-se ao cumprimento da lei de
hoje por desejar que amanhã se edite nova lei.
Muito menos o Estado pode manifestar por qual-
quer meio insubmissão a determinada norma, apli-
cada por um juiz ou Tribunal, sem afrontar a
sociedade que a ele próprio (o Estado) está irreme-
diavelmente submetido em conseqüência da existên-
cia da lei. O Ministro Abi-Ackel revelou, sem
querer, uma tendência funesta dos homens de
Estado nas democracias débeis como a nossa: a
tendência para fugir às leis fazendo outras, o que
constitui afronta também à própria Justiça.

Generalizado o comportamento do Ministro,
surpreendente num homem afeito à atividade dos
Tribunais, rada cidadão passaria a reclamar uma
lei para si. Impraticável. A simples liberação desse
sentimento exclusivista, 110 meio social, levaria e
tem levado ultimamente à supressão do respeito à lei
— fonte da insegurança epie caracteriza as relações
entre os brasileiros dos nossos dias.

No domingo passado, uma sim-
pies batida de carros no Leblon
gerou um crime de morte. Tempos
atrás, como uma reprodução de
filmes de gangster e por causa de
uma fechada, os ocupantes de cer-
to automóvel entraram por um
túnel em alta velocidade, alvejan-
do o motorista de um ônibus. Em
suma, o triste espetáculo da vio-
lència desenrola-se no dia-a-dia.
quando, para muitos, o volante e
instrumento de agressão ao pró-
ximo.

Essa modalidade de neurose
possui sabidamente seus condi-
cionamentos sociais « psicológi-
cos. Mas também apresenta as
suas causas operacionais. Um sis-
tema de circulação de veículos
mais bem organizado em muito

contribuiria para diminuir e ame-
nizar os efeitos negativos. O moto-
rista que sai com seu carro, hoje
em dia, já vai prevenido para uma
gincana algo dramática: são os
engarrafamentos, os sinais engui-
çados ou desconjugados. o desva-
rio dos ônibus, guardas displicen-
tes ou despreparados para as fun-
çóes, buracos e, muitas vezes, a
luta pelo estacionamento. Sem fa-
lar nas filas duplas e mesmo tri-
pias que dominam inúmeras ruas
da cidade.

Tudo isso evidencia que o
Detran já perdeu o controle.
Ninguém há de esperar que o Rio
de Janeiro possa em pouco tem-
po, e dado o problema da carência
de recursos, transformar-se no pa-
raíso do tráfego. Mas salta aos
olhos que aquela mencionada fal-
ta de controle traduz um convite a
inflação, que muitos obstáculos

dessa gincana poderiam ser supri-
midos com um minimo de dlligèn-
cia e de bom senso. As simples
campanhas de educação do moto-
rista, por serem esporádicas, per-
manecem inócuas. Seria necessá-
rio, logo de inicio, educar os pró-
prios policiais, no sentido do pro-
cedimento mais funcional, ou se-
ja, de que a sua principal missão e
facilitar o trânsito e que multar é
também obrigatório, porém trata-
se de uma eventualidade. E seria
ideal que os mesmos representan-
tes da lei contribuíssem, por seu
turno, para a tarefa diária de edu-
car o motorista.

O clima de violência motoriza-
da não escolhe vítimas. Mas a
administração do trânsito poderá
melhor escolher seus métodos e
racionalizar com simplicidade a
solução de problemas que. ès ve-
zes. já nos remetem à insânia.
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Cartas
Classe sufocada

É incrível a determinação do Gover-
no Federal de destruir a classe média, e
nesta guerra imunda todos os meios são
válidos. No Governo passado quando da
revogação do depósito compulsório para
viagens ao exterior, pensou-se, por al-
guns segundos apenas, que estávamos
livres de mais este fardo. Ledo engano,
pois no mesmo pacote o cruzeiro foi
desvalorizado em 30% em relação ao
dólar, onerando as despesas de viagens
num valor próximo ao do depósito com-
pulsôrio, com a diferença de que náo
teríamos devolução.

Alguns meses atrás o atual Governo
resolveu aumentar o limite de compra de
dólares para viagens ao exterior em
100%, Isto é, de 1 mil para 2 mil dólares.
Mais uma vez pensamos que o Governo
havia resolvido corrigir um erro antigo,
já que a quantia original não era sufi-
ciente para uma estada superior a 15
dias. Novamente nos enganamos, pois
no dia 15/9/82, com a desculpa de acabar
com os doleiros, o Govemo instituiu o
percentual de 25% (pasmemi. disfarçado
de IOF, sobre a compra de dólares para
turismo, onerando em Cr$ 100 mil as
despesas de quem desejar viajar para o
exterior.

Esta medida torna claro que a lnten-
ção do Govemo não é acabar com os
especuladores e sim explorar, mais uma
vez, o já roto bolso da classe média. Se a
intenção fosse outra, bastaria que com a
E^uda das companhias aéreas e da Poli-
cia Federal, o Banco Central compu-
tasse as pessoas que compraram passa-
gens aéreas versus saldas do país dessas
mesmas pessoas versus número de saí-
das por mès dessas mesmas pessoas.
Logo, o Banco Central teria a lista com-
pleta de todos os doleiros e poderia
acionar a Receita Federal para puni-los.
Mas, da maneira como foi feito, os tno-
centes, aqueles que viajam no máximo
uma vez por ano, e com sacrifício, paga-
ráo pelos culpados, além de que os
culpados, aqueles que já lucraram, fica-
ráo impunes.

Outra vantagem para o Governo com
esta medida é provocar o aumento no
câmbio negro, aumentando ainda mais o
lucro dos especuladores, e com a troca
de alguns milhões de dólares de nossas
reservas neste câmbio conseguir um lu-
cro substancial. Alciblades de Moraes
Marcial Neto — Rio de Janeiro.

Agradecimento

Desejo agradecer à Golden Cross As-
sisténcla Internacional de Saúde, e em
especial aos seus funcionários, Dra.
Nela, Dr. Juarez e Dra. Maria Leonor,
pelo correto procedimento e gentil aten-
dimento que me foi dispensado por oca-
siâo do intemamento hospitalar de mi-
nha mâe Szajndla J. Toblib. Que Deus os
abençoe para que possam sempre aten-
der os seus associados com as mesmas
atenções a mim dispensadas. Bela Fieis-
chlacker — Rio de Janeiro.

Violência

Vinha tranqüila, tranqüila de minha
aula de Inglês, quando na Av. 28 de
Setembro (lado direito de quem sobe)
em Vila Isabel, quase altura de Souza
Franco, vi dois sujeitos abordarem um
camelô e dizerem agressivamente:
sujou!

O pobre vendedor de limões empali-
deceu profundamente e antes que tives-
se tempo, sequer, de pedir aos referidos
indivíduos que se identificassem, teve
todo o seu material de trabalho surru-
piado. Dez passos adiante, o homem
alto. corpulento, de cor escura, arranca-
va das máos de outro trabalhador, abri-
dores de lata, raladores de calos etc...
Em menos de seis minutos fizeram a
limpeza, se esconderam no veiculo
YX0321 151-02 (chapa branca) e deram
partida para, naturalmente, mais uma
visitinha... com novas vitimas.

Srs repórteres, artistas, Moreira
Franco, Lysàneas Maciel, Brizola e de-
mais candidatos às eleições de novem-
bro de 1982, todos nós temos um com-

promlsso com o social. Essa gente pobre
passa tanta necessidade! Se eles colo-
cam um caixote na calçada e humildes
mercadorias à venda em cima, sem te-
rem direito a descansar nem mesmo um
sábado ou domingo é para poderem ten-
tar pelo menos alimentar suas famílias, é
para não se tomarem marginais. Se não
têm licença para trabalhar ou é por náo
terem dinheiro ou é por não terem co-
nheclmento entre as autoridades que
fornecem essas licenças, conforme mui-
tos declararam.

Às vezes, segundo relato in loco, eles
(os vendedores) sào chamados até o car-
ro e tèm a sua mercadoria devolvida,
desde que deixem nas máos dos exccu-
tores da justiça Cr$ 2, 3 ou mais mil
cruzeiros, de acordo com a cara do tra-
balhador.

O que é mais triste ainda é que as
pessoas que transgridem o dever de ser
humano e agridem pobres vendedores
ambulantes sào irmáos na dor e na po-
breza; sáo irmãos nesta conjuntura eco-
nômica tão difícil por que passa a nossa
nação e agem assim por serem orienta-
dos para isso. Onde está o respeito e
amor ao próximo? Será que vocês náo
tèm uma religião? Adelina Roque da
Costa — Rio de Janeiro.
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Duplo protesto
Gostaria de registrar o meu protesto

junto às autoridades da Prefeitura, deste
Estado e do pais, por um fato ocorrido
dia 6/8, no Palácio da Cidade, ocasião em
que fui impedida de estacionar no jar-
dim do referido palácio, quando isto é
um direito de qualquer cidadão carioca
que pretende visitar aquele lugar, o que
já ocorreu comigo várias vezes, sendo
fato público e notório que até mesmo
mães levam seus filhos ali simplesmente
para brincar. Ao pedir uma explicação
para tal arbitrariedade, a única justifica-
tiva que consegui das pessoas que me
atenderam foi a de pertencer a um grupo
de psicólogos que ali estava, mais uma
vez. para saber da resposta sobre seu
enquadramento no Plano de Classifica-
çáo de Cargos e que "náo tinha o direito
de perguntar por que, mas tinha que
obedecer porque era uma ordem".

Isto tudo seria um fato de somenos
importância, não fosse mais uma vez a
espoliação dos direitos que ainda nos
restam neste pais que pretende um dia
ser uma democracia.

Mais revoltante ainda é a sltuaçáo
real desses psicólogos, atuando em al-
guns casos há mais de 10 anos, que
tiveram acesso às funções exercidas
atualmente, náo por pistolôes mas por
concursos de remoção oficializados por
portarias especificas da Secretaria Mu-
niclpal de Educação, quando precisaram
provar sua formaçáo através de dlplo-
mas das faculdades onde concluíram
seus cursos, conforme critérios e proce-
dimentos oficiais da dita Secretaria.

No govemo Faria Lima, este mesmo
grupo se uniu para reivindicar a inclusão
do cargo de psicólogo no referido Plano
de Classificação de Cargos e Vencimen-
tos do Município do Rio de Janeiro e, no
atual govemo, solicitando a definição do
n° de vagas e das atribuições específicas
para este cargo.

Ê curioso que existe um processo. n°
05/8026/80 de outubro de 1980, preparado

pelas próprias autoridades da atual Sc-
cretaria Municipal de Administração,
que reconhecem a nossa posição, condu-
zindo esses psicólogos ao cargo, por
transposição, fato este utilizado todas as
vezes em que se criou um cargo, sendo
aproveitados os servidores em função.
Ex: este precedente já foi aberto no atual
Plano pelo decreto 2834 de 23/10/1980.
Obs: A transferência por concurso náo é
adequada, pois estes profissionais perde-
riam todos estes anos em serviço para o
qual, repito, foram convocados por por-
tarlas oficiais da Secretaria Municipal
de Educação.

Mas, mais uma vez, é preciso pedir,
por favor, para que seja legalizada uma
situação reconhecida de direito por to-
dos. Talvez a única solução seja mesmo
reclamar com o Papa. Marlüa Nunes
Aloy — Rio de Janeiro.

Crise mundial

Os jornais estão noticiando a ida do
Sr Presidente à ONU para falar sobre a
crise econômica mundial. A causa prin-
cipal, entre outras, como a falta de ho-
mens para governar, sáo os elevados
gastos militares. Em 1980, dizia o Insti-
tuto Internacional para Estudos da Paz,
com sede em Estocolmo: O mundo gasta
anualmente melo trilhão de dólares para
armar-se. Só a metade do orçamento
anual dos EUA daria para pagar a dívida
externa do Brasil. Os gastos militares
nada produzem, nada, absolutamente
nada; podem produzir mortes e destrui-
ção. Exemplo: o Líbano. Se os gastos
militares fossem aplicados no desenvol-
vimento de bens e da riqueza (instrução,
escolas, lavoura, pecuária, moradia,
•principalmente para as classes de baixa
renda e favelados etc.), o mundo seria o
paraíso que Deus nos quis dar, mas que
o homem, com os seus erros e egoísmo,
está a destruir. Também seria necessário
que na formação do homem, desde a
escola, lhe fosse ensinado os seus deve-
res, para com Deus e o próximo e o
respeito aos sete pecados mortais e aos
dez mandamentos. Entáo o mundo seria
o mundo que Deus nos quis dar: — Sem
violência, sem guerras, sem fome, sem
desemprego, sem ódio, sem mendigos,
sem menores abandonados. Um mundo
assim só será possível quando os tri-
lhões de cruzeiros gastos em armamen-
tos forem empregados no bem-estar da
humanidade. Só o bem-estar social dará
paz e sossego. João Paulo n, na homília
de Io de janeiro de 1981, conclamava as
nações a náo "desviarem para armamen-
tos os recursos necessários para enfren-
tar a fome e outros sofrimentos da huma-
nidade". D Ivo, no JB de 4/1/81, afirmava"que este é um desafio grave e urgente
para o Brasil". (...). Joào Lima de Carva-
lho — Niterói (RJ).

Os pichadores
Digna de aplausos a coluna Informe

JB do dia 24 último, no que concerne ao
ponto Pichadores. Tais elementos, con-
correntes às eleições de novembro, dl-
vertem-se sujando a cidade, contrastan-
do horrendamente com o que pretendem
fazer, desde que eleitos. Joào Fernando
Kassa — Rio de Janeiro.
A> corto» terão selecionados paro publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e logí-
vei e endereço que permita confirmação
prévia.

Correção
o JORNAL DO BRASIL errou ontem

ao truncar um trecho da reportagem
Príncipe Japonês em forma sobe ao Cris-
to sem cansar, na página 8. A frase
correta é: "Mas confundir princlpe com
ministro náo foi só erro do mineiro: foi
também de turistas espanhóis que ob-
servaram Naruhito posar para fotos
com o embaixador japonês, Nobuo Oku-
shi, e receber explicações sobre o monu-
mento, nos 30 minutos da visita".

r

\

JORNAL DO BRASIL LTDA Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1982

Avenida Brasil 500 — CEP 20 9-40 — Rio Minas Gerais — Av Afonso Pena. 1 500, RIO DE JANEIRO — MINAS GERAIS
de Janeiro. RJ "" andar — CEP 30000 — B. Horizonte. Entrega Domiciliar Telefone: 228-7050
Caixa Postal 23 100 — S. Cristóvão MG — telefone: 222-3955 — telex: (031) 1 mès Cr$2.110.00
CEP 20 940 — Rio de Janeiro. RJ 1262 _ 3 meses ...... Crt 5.995.00
Telefone  264-4422 (PABX) — Rua Tenente-Coronel 6 meses CrS 11.325,00
Telex (021) 23 690 (021) 23 262 (021) Correia Lima. 1960 MorroS. Teresa SÁO PAULO — ESPIRITO SANTO

558 
' CEP 90000 — Porto Alegre. RS — telefo- Entrega Domiciliar

ne: 33-3711 (PBX) - telex: (051) 1017 3meses Crt 5.995.00Classificados por telefone 284-3737 mrr^nondente, nacionais 6meses Crt 11.325.00
Os textos, fotografias e demais criações ^c^goas ^Tzonas Bahia, Ceará. SALVADOR - JEQL IÉ - FLORIANÔ-Intelectuais publicados neste exemplar aere, Aiagoas. íurawiu, Ic
não podem ser utilizados, reproduzidos. Espírito Santo, Golãs, Maranhão. Mato ¦
apropriados ou estocados em sistema de Grosso, Mato Grosso do 8ul, Pemambu- n rega c 

rrtosnnnn
banco de dados ou processo similar, em co, Paraná, Parâ. Paraíba. Piaui, Rio meses r-r* in'ann'nn
qualquer forma ou meio - mecânico. Grande do Norte, Rondônia. Sergipe. 6 meses.. 1^900,00
eletrônico. mlcrofUmagem. fotocópia. Santa Catarina. BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
gravação etc. — sem autorização escrita Correspondentes no exterior Entrega Domiciliar
dos titulares dos direitos autorais. Bonn (Alemanha Ocidental). Buenos Al- 3meses ..CrS < 900.00

res (Argentina). Lisboa tPortugal», Lon- 6meses. CrS 14 900.00
Brasília - Setor Comercial Sul (SCS. dres (Inglaterra) Nova Iorque (EUA). MACEIÓ - RECIFE
Quadra I. Bloco K. Edifício Denasa. 2» Paris (França). Roma (Itaha). Tóquio Entrega Domiciliar
andar — telefone: 225-0150 — telex: (061) (Japão), Washington, DC .ELA). 3meses  Cr$9800.00
1011 Serviços noticiosos 6meses Crt 18.900.00
Sào Paulo - Avenida Paulista. 1 294.15» ANSA. AFP. AP. AP Dow Jones. DPA. ENGATO ST AL EM TODO TERKI-
andar - CEP 01310 - S. Paulo. SP EFE. Reuters, L*PL TORIO NACIONAL
telefone: 2&4-8133 (PBX) — telex: (OU) Serviços especiais 3meses Crt 11 500.
21061 (011) 23038 BVRJ. Le Monde,The New YorkTimes. 6meses Crt2-.900.uu

y



JORNAL DO BRASIL OPINIÃO quarta-feira, 6 10 82 ? 1° caderno ? 11

Coisas da política

O efeito de avalanche

¦ ^ outra singularidade do momento político
brasileiro ter o processo de abertura políti-

¦mJJ ca começado com as eleições de 1974, sem
dúvida das mais democráticas — se não mesmo as
mais democráticas — já realizadas no país, e ter
atingido seu ponto culminante com as eleições
programadas para 1982, nas quais nada se tem
poupado para fazer com que os resultados sejam
distorcidos ao infinito. A derrota contundente de
1974 foi um aviso, e seria lícito esperar providên-
cias do Governo para guarnecer melhor os seus
flancos. Mas o que talvez ninguém pudesse
imaginar é onde o efeito de avalancha que as
providências adotadas em Brasília, para arrumar
melhor as leis e as regras que o controlam, levaria
o processo eleitoral.

Quando imaginou a reforma partidária, o
comando político do Governo estava criando
condições objetivas para evitar que as eleições
voltassem a ser um plebiscito, como em 1974 — e
uma nova condenação aos Governos revoluciona-
rios. Ainda que a poderosa frente pemedebista
tivesse sido atropelada apenas no Rio de Janeiro
e no Rio Grande do Sul, por força dessa divisão,
não se pode ter por desmerecidos os louvores
distribuídos a quem tão astutamente inventou
esse milagre. Os oposicionistas gaúchos engalfi-
nham-se numa guerra tão sem quartel que depois
de novembro será mais fácil imaginar o PDT ou o
PMDB (dependendo de quem sair vitorioso no
final da luta) aliado ao PDS do que aliados entre
si. E no Rio, a eleição ficou tão confusa que nem
mesmo os institutos especializados de pesquisa
sabem dizer quem realmente está na frente.

Tendo começado com a multiplicação dos
partidos, a torneira palaciana continuou a jorrar
tantos casuísmos eleitorais que hoje se pode ter
idéia de quanto era importante a vitória, na
concepção de seus operadores. As sublegendas
que não vingaram, a vinculaçáo total dos votos, a
proibição de coligações entre partidos, o fim do
voto de legenda, a abertura das portas de saída
do PMDB para quem quisesse se candidatar por
outro partido e o fechamento das de entrada,
para quem ousasse pensar no caminho inverso,
por fim, a cédula sem nomes e a lei Falcão.
Relacionadas assim, todas juntas, essas aberra-
ções sugerem que as eleições de novembro não
devem ser olhadas como acontecimento muito
sério. E, no entanto, as aberrações não ficaram
aí.

É natural que esse exemplo, dado cm Brasí-
lia pela cabeça do Governo, fosse interpretado lá

Almyr Gajardoni
no interior, pelos mais modestos dos seus delega-
dos e representantes, como uma espécie de carta
de alforria sugerindo que vale tudo para se chegar
à vitória. Em Pernambuco, recentemente, um
investigador da Polícia alvejou a tiros o candidato
da Oposição que, do palanque, criticava o Gover-
no a que presta serviços, como se esse não fosse o
papel e o dever de um oposicionista, num .regime
que se pretende democrático — como ainda
ontem observava o Ministro da Justiça. Ibrahim
Abi-Ackel, a propósito do acatamento, por parte
de sua repartição, de uma decisão da Justiça.
Outro policial, ali mesmo em Pernambuco, dis-
solveu um comício oposicionista aparentemente
porque já durava mais do que sua paciência podia
suportar.

Dir-se-á que se trata da ação de dois desati-
nados que não participam da formação da linha
política do Governo. Outras ações, ainda que
menos chocantes pela ausência do sangue, são
reveladoras do tipo de linha que acabou sendo
traçada. Por exemplo: a Oposição denuncia que
conselhos e advertências mais ou menos sutis têm
estancado, quase em toda parte, as fontes de
financiamento para as suas campanhas, numa
demonstração eloqüente de quanto pode ser útil.
afinal, o férreo controle estatal sobre o manuseio
do dinheiro e dos bons negócios que ainda se
podem fazer no país. Quem olhar para os qua-
dros das preferências apresentadas pelas pesqui-
sas de opinião pública vai verificar que, no
momento, a única das outrora sólidas candidatu-

• ras da Oposição é a do Sr Franco Montoro.
Alguém com mais imaginação poderá acreditar
que isso se deve não a um poderio especial do
partido no território paulista, mas ao fato de que
São Paulo, apesar de tudo, ainda ostenta no país
uma economia capaz de dar-se ares de autono-
mia. O PDS, no momento, está animando os seus
palanques com a imagem do Presidente João, o
da abertura, e talvez esteja obtendo resultados
positivos. É impossível medi-los, no momento,
mas será possível festejá-los, no dia 16 de novem-
bro, se forem confirmados. Mas cuidem-se, parti-
do e Governo, de que no futuro a história não
venha a sepultar a imagem do Presidente demo-
crata na mesma vala comum onde já sepultou a
lenda dos generais administradores competentes,
imposta ao país a partir de 1964, a golpes de atos
institucionais.
Almyr Gaiardoni é subeditor da Revista Vejo.

O Presidente na ONU

Carlos A. Dunshee de Abranches

Médicos em decadência

S frutos do embuste são
¦ ¦ multo efêmeros, a farsa é de
V W duração muito fugaz. Não
foi surpresa para nós a divulgação
pela imprensa de fatos que há mui-
to conhecíamos. A mentira, a deso-
nestidade haviam sido denuncia-
das por inúmeros clientes e tinha-
mos nas mãos a prova da mistifica-
ção — um médico, que se intitula
endocrinologista, famoso entre as
figuras da televisão, freqüentador
de rodas da chamada high society,
vinha fazendo sucesso no tratamen-
to das gordinhas e "revolucionan-
do" a medicina com "novas" armas
terapêuticas. E naturalmente enri-
quecendo, à custa das infelizes que
a ele recorriam. Sabíamos das suas
bravatas e da sua indignidade pro-
fissional, mas não podíamos denun-
ciá-lo, uma vez que não tínhamos
prova concreta para fazé-lo.

Entretanto, uma vitima de sua
desonestidade veio publicamente
trazer os fatos ao julgamento de
todos nós. E a história sempre se
repete. E sempre de maneira a mais
monótona. Por mais que uma boa
parcela da classe se esforce por
engrandecê-la, respeitando seu có-
digo de ética, vêm a público, com
uma pontualidade desconcertante,
denúncias de impericia, desídia ou
desonestidade de médicos.

Seria até covardia estabelecer
aqui um paralelo entre a imagem
dos profissionais de décadas atrás e
a dos novos. Seriamos tachados de
saudosistas, o que não nos agrada-
ria, mas confessamos que preferi-
mos sofrer desse saudável saudosis-
mo, uma vez que reverenciamos os
valores humanos da medicina tra-
dicional que representavam a anti-
tese de tudo que pudesse recender
a mercantilismo e honravam os
compromissos assumidos no julga-
mento de formatura. Infelizmente,
os modernosos aceitam e assumem
a imagem do novo médico que, com
ou sem o jaleco branco, passou a
confundir-se com os demais operá-
rios da ciência. O médico é hoje
figura que deixou de pertencer a
uma classe privilegiada altamente
prestigiada por seus próprios méri-
tos. O médico nâo precisa de inteli-
gência para ser bom médico. Basta
ser esperto. A figura do médico que
inspirava respeito está em extin-
ção. por sua própria culpa e da
máquina que o vem massacrando.
Erros médicos, negligência, charla-
tanismo. mercantilismo, desonesti-
dade, tudo existe em nossa classe.
Tudo é acobertado e poucos sáo
punidos.

De quem a culpa? Seria exausti-
vo analisarmos a formaçáo do pro-
fissional das "faculdades de fim de
semana". Mas será de interesse pú-
blico dizer que há quase quatro
anos estamos sem o órgáo que de-
veria zelar pela dignidade da classe
— o Conselho Regional de Mediei-
na. Até hoje permanece nas máos
de um pseudopresidente que não
tem poderes para julgar qualquer
denúncia sobre delitos que ma-
culam e envergonham a classe mé-
dica. Há quase quatro anos. repito,
vimos denunciando, através da im-
prensa, casos os mais escabrosos, e
tudo tem caído no vazio. Jamais
fomos intimados a depor no referi-
do órgáo. que está fechado para
julgamentos e naturalmente tam-
bém para o almoço.

Mas voltemos ao assunto e, para
fazé-lo, desejaria citar aqui alguns
tópicos de uma carta que recebi do
ilustre colega Dr. Ruy Goyanna, a
propósito de artigos que escrevi em
torno de problemas da classe médi-
ca. Diz o eminente colega: "Parece-
me ser você muito severo para com
os deslizes éticos dos médicos."

Tomo a liberdade de transcrever
alguns trechos expressivos da car-
ta, com a prévia permissão do sig-
natário, de modo a apresentar os
meus argumentos, se os tiver, capa-
zes de justificar posições que venho
assumindo sistematicamente e
que, no fundo, visam ao beneficio
da classe e nunca ao incremento do
seu inegável desprestígio. E vem
muito a propósito porque vamos
denunciar, neste artigo, um médico
que não honra a nossa classe.

O Dr. Ruy Goyanna reconhece:"Realmente nossa profissão — ou-
trora a mais digna e íntegra — vem
progressiva e rapidamente se dete-
riorando nos aspectos morais. Duas
são as origens dessa situação: Io)
ação de indivíduos visceralmente
desonestos, como os há em qual-
quer profissão; 2o) as dificuldades
financeiras decorrentes da terrível
desorganização da medicina como
classe e que levam a grande maio-
ria dos jovens ingressos na carreira
a uma atitude de 'vale-tudo' e de
'salve-se quem puder'.

Entretanto, mesmo neste clima
de descalabro, é suficiente obser-
varmos outras atividades profissio-
nais em ação, para verificarmos ra-
pidamente que o médico é, ainda de
longe, o mais honesto."

Faço aqui uma pausa, interrom-
pendo o caro confrade, para dizer-
lhe que discordo precipuamente
das duas colocações suas: Io) que a
nossa profissão era "outrora a mais
digna e íntegra"; 2o) que "o médico
é, ainda, de longe, o mais honesto".

Foi talvez sob esse conceito dis-
criminatório que prepararam nossa
geração para enfrentar a vida. Por
isso possivelmente, prezado Dr.
Goyanna, a vida nos reservou tan-
tas decepções, menos com a medi-
cina do que com os seus prati-
cantes.

Médicos, não é preciso que nos
repitam isso os modernosos. sáo
homens comuns, operários como
quaisquer outros. Mas, com uma
diferença: ao contrário de um sapa-
teiro, que lida com uma sola. o
médico lida com o ser humano. É a
sua matéria-prima. O que nâo dá ao
médico, naturalmente, uma auréo-
la de superioridade perante as de-
mais classes. Mas, com toda certeza
lhe confere uma responsabilidade,
maior ou das maiores, porque é o
responsável pela manutenção de
uma mercadoria que não tem preço
sequer estimativo — o ser humano.

Muitos colegas nos condenam
quando proclamamos verdades co-
mo esta: se entre os jovens médicos
despontam verdadeiras vocações,
caracteres incorruptíveis, deplora-
velmente há os que desviam nào só
o Código de Ética Médica, mas to-
dos os outros códigos que regem a
convivência em sociedade, a come-
çar pelo Código Civil e pelo Código
Penal. É o caso especifico desse
"colega" que tem o diploma de mé-
dico e é denunciado por uma de
suas vitimas aqui mesmo no
JORNAL DO BRASIL. A denun-
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Nelson Senise
ciante chama-se Lilia Tavares Sici-
liano, que, em carta a este jornal
(21.09.82), relatou o crime que o"médico endocrinologista". vem
praticando com suas pacientes, le-
sando o fisco (e os clientes) com a
venda, em seu próprio consultório,
de produtos farmacêuticos "impor-
tados". Já tínhamos conhecimento
do procedimento desse "colega"
através de inúmeras pacientes, mas
náo dispúnhamos de provas para
falar sobre o assunto. Felizmente,
uma de suas vitimas teve a cora-
gem de denunciá-lo publicaniente,
o que toma mais fácil a nossa ta-
refa.

Trata-se de um charlatão, um
embusteiro, um comerciante, que
usa o seu titulo de médico para
finalidade exclusivamente comer-
ciai. É o profissional desonesto que
tira proveito da boa fé do público e
do desespero de doentes dispostos
a pagar qualquer preço na expecta-
tiva de um milagre. Isto está acon-
tecendo nesta cidade do Rio de
Janeiro, num bairro tido como lu-
xuoso, Ipanema, com endereço cer-
to, telefone, CPF e número de regis-
tro no Conselho Regional de Medi-
cina.

Como classificar esse "colega"?
Virá ele justificar a sua "mediei-
na"? É claro que não será por nós
julgado e muito menos pelo Conse-
lho Regional de Medicina, que nào
existe entre nós. Mas e o público, o
povo, o doente enfim, que ele vem
espoliando com sua farmacopéia
estrangeira e vendida ilegalmente?
O Serviço de Fiscalização da Medi-
cina tem poderes para coibir esse
crime? Nào será um caso simples-
mente policial? Respondam nossas
autoridades.

Esse médico representa a antite-
se da profissão de fé que nos orien-
ta. Sempre me mantive acima da
solidariedade por princípio. E esse
médico não merece o nosso respei-
to, uma vez que ele não deve satis-
façôes apenas à classe médica, mas
a toda a sociedade. Externamos a
nossa repulsa com a atitude desse
"colega" que considero indigno da
nossa classe, e deveria ser extirpa-
do do nosso convívio. Para a classe
médica nâo há outro caminho. Ou
ela própria reage e toma a iniciati-
va de erradicar de seu seio os quis-
tos que envenenam o sangue ou a
tendência será sempre o descrédito
cada vez maior, por causa de uma
minoria irresponsável, incompeten-
te e desonesta, como é o caso desse"famoso endocrinologista de Ipa-
nema'\

Lamentamos concordar com vo-
cè. meu caro Dr. Ruy Goyanna:
estão progressivamente deterioran-
do a classe médica.

Por outro lado. temos ainda os
Kaplan, os Paulo Niemeyer, os
Goyanna. os Arduíno, os Quinet, os
Fabrini, os Pitanguy, os Povoa, os
Pellegrino, os Zerbini. que honram
a nossa porfissáo. Infelizmente pou-
cos mais, mas o suficiente para
acreditarmos em nossa Medicina.

Por isso continuaremos sempre
atentos para novas denúncias, sem
temor algum, que visem a melhorar
a imagem do médico.

Dr. Nelson Senise e medico no Rio de
Janeiro,

A presença de um Chefe de
Estado na tribuna da Assem-* 'Wbléia Geral das Nações Unidas

^j/não é um acontecimento raro,
^ mas nunca ocorreu como sendo
p o primeiro orador na sessão de

abertura, que por tradição corresponde ao
Brasil desde 1946.

O momento escolhido para esse aconteci-
mento, na semana passada em Nova Iorque, e
a relevância dos conceitos emitidos pelo Pre-
sidente João Figueiredo explicam facilmente
o demorado aplauso que ele recebeu ao fim de
seu substancioso discurso. Ele praticamente
esgotou a pauta da problemática política e
econômica desta década e foi ouvido com
inusual interesse pelo plenário e galerias,
literalmente lotados.

Não sendo possível resumir os tópicos
principais da longa oração, destacaremos a
importância da sua proposta para fortaleci-
mento dos princípios básicos em que se ba-
seia a atual organização jurídica da socieda-
de internacional.

Para atingir esse objetivo, o Brasil des-
fraldou a bandeira reformista da Carta das
Nações Unidas. O Presidente assinalou que
as modificações ocorridas nas relações inter-
nacionais e a experiência recolhida ao entrar
a ONU no 37° ano de existência justificam a
necessidade de rever o seu estatuto funda-
mental, sua estrutura e os seus mecanismos
de cooperação.

O Chefe de Estado brasileiro indicou,
entre outros, três dos pontos que deveriam
ser alcançados pela reforma. O primeiro seria
a defesa contra novas e insidiosas formas de
pressão e de intervenção. Depois, o aperfei-
çoamento da ação coletiva para a paz. Final-
mente, o reconhecimento de que há uma
obrigação de todos os Estados agirem solida-
riamente em favor do desenvolvimento eco-
nòmico e social dos chamados países do
Terceiro Mundo.

A proposta de revisão é de toda conve-
niência e da maior oportunidade.

A Carta de São Francisco é um instru-
mento pré-nuclear, no sentido de que foi
elaborada sem conhecimento da liberação da
energia nuclear e das tremendas implicações

3ue 
o seu uso bélico acarretaria para a vida

os indivíduos e dos Estados. A primeira
explosão atômica experimental, em Alamo-
gordo, nos EUA, ocorreu 20 dias depois que os
delegados dos 50 membros fundadores da
ONU assinaram o seu instrumento constitu-
cional. Todavia, o segredo só foi revelado ao
mundo a 6 de agosto seguinte, quando aquele
engenho de destruição em massa atingiu Hi-
roxima.

A Conferência de Sáo Francisco refletiu o
sentimento generalizado de que certas dispo-
sições da Carta satisfaziam apenas uma con-
tingência histórica, que cedo poderia mudar,
como de fato veio a ocorrer. Por isso os seus
autores prescreveram que deveria ser incluí-
da automaticamente na agenda da Assem-
bléia-Geral, a partir da sua 10a sessão anual, a
convocação de uma conferência para revisão
da Carta. Não obstante, desde 1946, a Assem-
bléia defrontou-se com propostas de revisão,
ainda que só se ocupasse do pedido de emen-
das secundárias.

Em 1953, o tema retornou à Assembléia-
Geral, logrando os revisionistas a aprovação
apenas de algumas medidas preparatórias.
Em 1955 transcorrido o decênio previsto na
Carta, a Assembléia-Geral nomeou afinal
uma comissão para estudar a época apropria-
da e o local da conferência sobre a reforma.

Apesar de bastar o voto da maioria da
Assembléia e de sete membros do Conselho
de Segurança para a convocação da referida
conferência, a União Soviética e seus aliados
lograram matar as esperanças revisionistas
ao declararem que não participariam dos
trabalhos da comissão, nem de qualquer ou-
tra atividade para a reforma da Carta.

Na verdade, ainda quando em tese qual-

M W*»* 3. ,
membros das Nações Unidas, ainda hoje sera
irrealístico pretender impor à União Soviéti-
ca e ao grupo socialista modificações subs-
tanciais da estrutura e do mecanismo da
atual organização jurídica da sociedade inter-
nacional, por eles náo aceitas.

A conseqüência seria o isolamento do ,
bloco orientai ou o agravamento das tensões
internacionais, sem nenhum lucro para o ,
objetivo reformista, que é alcançar uma or-
dem internacional mais justa e submissa ao
Direito, sem piorar as condições de manuten-
ção da paz e da segurança coletivas, que
subsistem na atualidade.

Por esse motivo, desde então, durante
vários anos, a Assembléia-Geral manteve o,.
tema na sua agenda, sem tomar, porém, aual-
quer decisão quanto à data e o local da
aludida conferência de reforma. A comissão
criada para o estudo da matéria arrastou seus
trabalhos, mas não passou da apresentação
periódica de relatórios sobre a evolução da
situação. No entanto, até agora não foi alcan-
çada qualquer modificação de importância.

Em 1970, quando a ONU celebrou o seu
25° ano de funcionamento, não foi melhor o
resultado dos esforços para rever a Carta.

As relações entre as duas superpotências
nucleares, no entanto, experimentaram nes- ':
tes últimos anos sensível melhoria, apesar
das crises atuais, fatos que ainda represen-
tam riscos graves no antigo quadro de um
mundo bipolar.

Por outro lado, os acontecimentos rela-
cionados com a China comunista e outros
países capazes de desenvolver uma arma
nuclear e mísseis de longa distância, demons-
tram atualmente a impossibilidade de man-
ter o equilíbrio do terror de que, a cada dia,
depende a paz mundial, à margem da ordem
internacional aceita pelos 157 Estados mem- ' •
bros da Organização.

Cabia, portanto, a um país com o prestí-
gio internacional do Brasil, decorrente do

diçao jurídica e aa seneaaae ae nossa punuca
exterior, renovar a proposta reformista, como
fez o Presidente Figueiredo.
Agora, talvez, seja alcançado
um clima mais propício à reali- oi
zação da Conferência sobre Re- «
visão da Carta, que já está atra-
sada quase três décadas.

Crieumslc ,
aTVRecord, Canal 9.
Um, dois, três -quantos

slogans você quiser.
Depois, preencha

este cupom aí e mande
tudo para o Campo de
São Cristóvão 105, RJ.

Os três melhores
slogans serão

premiados. Se você for
autor de um deles,

ganha um televisor a
cores, zerinho, da
melhor marca.

0 concurso vai só
até 30-10-82.

Vamos, comece a
usaracabecinha.

E não esqueça de
escrever seu slogan no

próprio cupom.
Sem o cupom, sua

idéia não concorre.
Quem sabe é você

iue vai passar o resto
Ia vida vendo seu

slogan diariamente na
televisão?

3

á

Nome
Endereço.
Bairro
Telefone _

.CEP.

Como está chegando a imagem da TV Record à sua casa?
( ) Bem
Meu slogan:.

age
( (Regular ( ) Ruim

IV DECORO í8s CANALSB
Os dirWos dos slogans vencedores serão proonedaíe da TV Reccrt
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Manifestação 
proibida 

leva 5 mil argentinos as ruas

Luís Cláudio f atgp
Bupnos Aires _ "Somns apenas mães senhores.

Não temos armas Por que não nos deixam passar'"
Nem com apelos deste tipo. de uma das Mães da
Praça de Maio frente a um grupo de soldados, a
Marcha pela Vida que pedia pelos desaparecidos
conseguiu chegar à Casa Rosada A manifestação,
proibida pelo Governo reuniu 5 mil pessoas Encon-
trou todos os acessos à Praça dp Maio fechados por
pelotees de choque e regimentos de cavalaria. Houve
diversos incidentes sem maior gra vidades e ia ã noite
a multidão se sentou na Avenida Belgrano, em pro-
testo, para se dispersar em seguida.

O Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivei,
do Serviço de Justiça e Paz, uma das entidades de
defesa dos direitos humanos organizadoras do movi-
mento, por diversas vezes não conseguiu conter o
ímpeto dos manifestantes, que gritavam: "Que digam
onde estão os desaparecidos" ou "Liberdade aos
presos". No fim da jornada, acompanhada das ianelas
dos edifícios por muita, gente, eie disse, carregado nos
ombros e com 8 voz fraca: "Fizemos todo o possível
para chegar à Praça de Maio. Não nos deixam. Mas
chegamos a consciência nacional e não queremos que
o povo seja novamente vítima da repressão".

O caminho

O Governo movimentou forte aparato policial,
cercando todos os acessos à Praça de Maio, num raio

, de cinco quadras. Calcula-se que mais de mil solda-
• dos e policiais foram mobilizados armados com me-
t tralhadoras e bombas de gás, e tiveram apoio de

carros equipados com canhões de água e helicópte-
ros. Isso não impediu que por volta das cinco da
tarde, como estava previsto, um grupo de cerca de 5
mil manifestantes se reunisse na Avenida de Maio,
que liga o Congresso à Casa Rosada. Portavam
faixas: "Pelos direitos humanos"; "Contra a violèn-
cia"; e "Gandhi ensinou o caminho".

Na multidão se destacavam as Mães da Praça de
Maio, levando à cabeça o tradicional lenço, com a
inscrição com o nome do filho desaparecido, morto ou

' preso, com que saem todas as quintas-feiras numa
marcha silenciosa em torno da Praça de Maio. Elas
afirmavam que cerca de 15 mi) pessoas desaparece-
ram desde o inicio do regime militar, em 1976, e que
muitas permanecem em cárceres clandestinos. Algu-
mas levavam cartazes, com fotos de algumas "víti-
mas da repressão".

Por volta das cinco e meia da tarde, um oficial da
. polícia, o Comissário Domingues, foi aos manifestan-

tes informar que permitiria a passagem da manifesta-
ção por um percurso, por ele estabelecido. Mantinha
contato por rádio, com o comando.

Num pequeno incidente, na esquina de Helgrano
com Júlio Roca, uma importante via de acesso à
Praça de Maio, um grupo de soldados a cavalo
impediu a passagem, atirando os animais contra os
manifestantes, inclusive Pérez Esquivei que liderava
a marcha, ao lado do Bispo de Quilmes, Dom Jorge
Novak, além de outras figuras da vida local. Um rapaz
atravessou o bloqueio, carregando nos braços levan-
tados uma imagem da Virgem de Lujan, padroeira
dos argentinos, e foi chicoteado. A multidão recusou,
cantou o hino nacional, e passou a gritar: "Assassi-
nos, assassinos" e "Vai acabar, vai acabar a ditadura
militar".

Ruenoj Aires/Horóclo Villo-Lobos
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Guerrilha acusa

El Salvador por

morte de 500 civis
San Salvador — A Rádio Venceremos

acusou o Exército de El Salvador de assassi-
nar 500 civis durante operação de busca à
guerrilha esquerdista nas Províncias de San
Miguel e Usulutan. "Denunciamos estes no-
vos massacres como parte de uma política
orientada pelos assessores norte-
americanos", disse a Rádio rebelde.

O Ministério do Interior só anunciou a
morte de 64 guerrilheiros na operação, que
começou dia 26 de setembro. Cinco mil sol-
dados, a maioria de dois batalhões do Exér-
cito treinados nos Estados Unidos, estão
sendo apoiados pela Força Aérea, com seus
novos aviões americanos, no bombardeio
aos acampamentos guerrilheiros a sudeste
do pais.

Tática

— A tática usada pelas tropas do Exér-
cito consiste em cercar, capturar e massa-
crar a população civil indefesa nos distritos
dessa área —• afirmou a Rádio da Frente
Farabundo Marti de Libertação Nacional. O
Ministério do Interior salvadorenho náo co-
mentou a informação da Rádio, limitando-se
a divulgar a destruição de três acampamen-
tos guerrilheiros. Confirmou a morte de três
soldados e ferimentos em quatro nestes
combates.

A violência política em El Salvador fez
ainda outras 13 vitimas, todos jovens de
idade entre 24 e 26 anos. Os corpos foram
encontrados ontem em San Salvador (6), em
Santa Ana (4), a segunda maior cidade do
pais, a 67 km da Capital, e em Sonsonate (3).
a 40 km de San Salvador. Segundo a agência
Reuters, mais de 35 mil salvadorenhos já
morreram na guerra civil salvadorenha.

Na Venezuela, as Forças Armadas bom-
bardearam um acampamento da organiza-
ção marxista-leninista Bandeira Vermelha,
matando 34 guerrilheiros.

O líder guerrilheiro Roberto Rincon Ca-
brera, apelidado El Catire, também morreu
em combate, disseram fontes governamen-
tais. A organização Bandeira Vermelha sur-
giu em 1970 de uma divisão do Movimento
de Esquerda Revolucionária (MIRi e tem
como objetivo final a implantação da "dita-
dura do proletariado" na Venezuela.

Enders denuncia

presença cubana
São José — O Subsecretário de Estado

para Assuntos Interamericanos e represen-
tante dos Estados Unidos na Conferência de
Chanceleres de países da América Centrai.
Thomas Enders. acusou a Nicarágua de ter
afetado o equilóbrio geopolitico na região ao
permitir a permanencia de 2 mil conselhei-
ros cubanos. Além dos cubanos existem,
segundo ele, 60 conselheiros soviéticos e da
Organização para a Libertação da Palestina
na Nicarágua.

— Em conseqüência, existe um desequi-
librio na situaçao geopolítica da America
Central — afirmou durante o encontro de um
dia. na Capital da Costa Rica, que reuniu
Chanceleres e altas autoridades de oito pai-
ses da América Central e Caribe, além dos
Estados Unidos. A Nicaragua nao foi convi-
dada e a Guatemala náo enviou represen-
tante.

Descrito oficialmente como um esforço
para promover a democracia na região, o
encontro foi encarado pelos esquerdistas e
liberais üa América Central como um passo
em direçro a uma aliança contra o G< verno
da Nicaragua e movimentos guerrilheiros
em El Salvador e Guatemala.

EUA vão lacrar remédios

para 
evitar contaminação

Nova Iorque — Mesmo que o maníaco
(ou maníacos) que colocou cianureto em
cápsulas do analgésico Tylenol, causando a
morte de sete pessoas no final da semana
passada em Chicago, jamais seja descober-
to, o crime deverá provocar modificações
nas embalagens dos remédios nos Estados
Unidos, para torná-los à prova de violações.
Ontem foram encontrados mais dois vidros
com o analgésico envenenado, desta vez na
Califórnia. Mas, em lugar de cianureto, as
cápsulas continham estrienina, um veneno
menos potente.

Desde ontem, representantes da Comis-
sáo de Controle de Remédios e Alimentos e
dos laboratórios estão reunidos em Wa-
shington para estudar e propor medidas
capazes de tornar os medicamentos vendi-
dos no país mais' seguros. Hoje, o único
cuidado generalizado, notado nas drogas
que podem ser compradas sem receita médi-
ca, são tampas que devem ser pressionadas
com força para abrir, o que as torna inacessí-
veis a crianças.

A partir de agora é quase certo que os
remédios virào em caixas fechadas com cola,
lacre ou totalmente envolvidas por celofane
como acontece com os cigarros. Além disso,
os vidros passarão a ter selos de plástico ou
papel sob suas tampas e, nos casos em que
náo haja caixa, serão totalmente selados
com uma capa plástica.

Medo e precaução
Desde o momento em que começou a

ganhar espaço nos jornais e na televisão — o
assunto foi capa da edição desta semana do
semanário Neewsweek — um clima de inse-
gurança tomou conta dos consumidores
americanos. Por precaução, muitas farmá-
cias, mesmo em Nova Iorque, retiraram o
Tylenol de suas prateleiras. O Tylenol é o
produto mais vendido pela Johnson & John-
son: a paralisação da venda nos últimos dias
deu ao laboratório um prejuízo de 50 milhões
de dólares.

O Tylenol, na forma mais forte que foi
adulterada com veneno, é apresentado em
cápsulas semelhantes às dos antibióticos
que podem ser facilmente abertas ao meio
liberando um pó branco, o acetaminofcn,
substância química responsável pelo poder
analgésico do produto. O cianureto também
e um pó branco, embora, ao contrário do
analgésico, seja oleoso e emita um forte
cheiro de amêndoa doce. Uma coisa é certa:

Fritz Utzeri
quem fez a troca deve ter tomado sérias
precauções, vestido roupa especial e coloca-
do máscara, pois o cianureto pode ser absor-
vido pela pele e mucosas, inclusive pela
respiração.

Tais precauções levaram a comissão e o
FBI a pesquisar a possibilidade de ter havi-
do contaminação criminosa ou acidental na
própria fábrica, a McNeil Consumer Pro-
duets Inc., onde o medicamento é fabricado
sob licença. No Início, o laboratório negou
que manipulasse cianeto de potássio em
suas instalações. Mais tarde voltou atrás,
pois o cianureto é utilizado para fazer um
dos controles de qualidade do Tylenol.
Amostras do analgésico são colocadas em
contato com o veneno para detectar a pre-
sença ou náo da povldona, uma substância
química capaz de causar a cegueira e que
não deve fazer parte da composição do anal-
gésico. Ontem, técnicos da comissão federal
estiveram no laboratório e descartaram a
possibilidade de contaminação ou acidente,
pois a seção de controle e testes é completa-
mente separada da linha de produção.

Antecedentes
O caso do Tylenol não é o primeiro

envolvendo envenenamento criminoso por
medicamentos nos Estados Unidos. No ano
passado, na Califórnia, houve vários casos
de queimaduras nos olhos quando alguém
substituiu colírio por ácido e colocou as
embalagens nas farmácias. Hoje a maioria
dos colírios vem em embalagens seladas.
Mas os Jornais populares como o New York
Post deram matéria de página Inteira sobre
o caso de Carol Susan, uma californiana que
teve os olhos queimados, domingo, após
usar o colírio Visine AC, fabricado pela Pfi-
zer. Inicialmente achava-se que poderia ter
havido a substituição do produto por ácido
mas análises divulgadas ontem mostraram
que nada de anormal havia com o colírio.

As autoridades atribuíram as queimadu-
ras de Carol a "uma reaçáo alérgica", provo-
cada, provavelmente, por um produto para a
limpeza de carpetes. Apesar disso, ela apare-
ceu ontem na TV com os olhos fechados por
compressas de gaze. Reafirmou que sentiu
um intenso ardor depois de usar o colírio e
há pelo menos um detalhe curioso: ela é
preta e sob seus olhos hã marcas nítidas de
queimadura causada por algo que escorreu
por suas faces, deixando a pele bem mais
clara, exatamente como se fosse ácido.

Americanos lamentam escassez

de órgãos para 
transplantes

Nova Iorque — Com uma técnica mais
apurada de transplantes cirúrgicos e, conse-
quentemente. maiores possibilidades de éxi-
to, os cirurgiões, hoje em dia, nos Estados
Unidos, deparam-se com um problema frus-
trante: a escassez de órgãos. De acordo com
as últimas estatísticas, 7 mil 793 americanos
estavam na fila para transplante de fígado,
aguardando doadores, e centenas de pessoas
morreram antes de se submeter a transplan-
tes de pulmão, coração e outros orgaos.

O problema parece ser a falta de comu-
nicação entre médicos e prováveis doadores
e a apatia de muitos médicos e do público.
Freqüentemente, médicos ou diretores de
hospitais deikam de comunicar a equipes de
cirurgia de transplante que ha pacientes
dispostos a doar algum órgão. E as próprias

Lawrence Alt num
The New York Times

equipes também são criticadas por não
manter contato com os médicos.

Alem disso, muito poucas pessoas já
pensaram em que destino gostariam que
fosse dado a seu corpo após a morte. Muitos,
que já decidiram doar algum órgão, náo
discutiram o assunto com a família nem
assinaram os chamados cartões de autoriza-
çao ipermission cards) que permitem a re-
moção de seus órgãos após a morie.

Embora muitos órgãos, removidos de
pacientes logo após a morte, nao sejam
saudaveis o suficiente para serem transplan-
tados. cirurgiões já utilizaram, com sucesso,
fígado de doadores de até 84 anos. Este ano,
20 mil americanos morrerão de tumores ou
derrames cereorais, em circunstâncias que
tornam viável o transplante de órgãos.

Dinamarca impõe
economia austera

Copenhague — O novo
Primeiro-Ministro conser-
vador da Dinamarca, Poul
Schlueter. revelou que seu
governo adotará medidas
drásticas de austeridade,
necessárias, a seu ver, para
recuperar a economia en-
dividada do pais. Ao falar
no Parlamento, disse que
pretende cortar gastos pú-
blicos e aumentar a receita
do Estado em 7 bilhões 200
milhões de dólares ao lon-
go dos dois próximos anos.

O pacote, que, segundo o
Primeiro-Ministro dina-
marquês, deverá melhorar
o desempenho industrial e.
aumentar o investimento,
inclui o congelamento ime-
dlato dos salários e das
margens de lucros no vare-
jo até março de 1983, e o
cancelamento dos siste-
mas de pagamento asso-
ciados à Taxa de inflação.

Juiz elimina

pílula de dieta

Chicago, EUA —Um juiz
ordenou a destruição de
milhões de pílulas de dieta
por não terem sido testa-
das adequadamente pelos
fabricantes. As pílulas, à
venda em supermercados
e farmácias, sáo feitas a
base de ervilhas em estado
natural que. segundo os fa-
bricantes, impedem a di-
gestão de amido e redu-
zem, dessa forma, a inges-
tào de calorias.

A decisão do Juiz Nicho-
Ias Bua se seguiu a uma
declaração de um médico,
de que as pílulas podiam
aumentar o pãncreas e
prejudicar a saúde dos
consumidores. Segundo
Dr Wayne Callaway, de
uma clínica em Rochester,
algumas das pessoas que .
ingeriram as pílulas de die-
ta ficaram confusas, e ti-
nham dificuldade de
andar.

Iraque ataca o
Irã e mata 2 mil

Nicósia — O Iraque ín-
formou que seus aviões e
helicópteros bombardea-
ram posições de tropas e
equipamentos iranianos
no setor central da frente
de luta com o Irã, onde os '
iranianos afirmam ter re-
capturado vários pontos
estratégicos. O comunica-
do do Alto Comando do
Iraque foi transmitido pela
agência de notícias ira-
quiana Ina.

O comunicado acrescen-
ta que as forças de Bagdá
mataram 2 mil 450 solda-
dos iranianos durante qua-
tro dias de luta, em uma
zona situada em frente a
cidade iraquiana de Man-
dali. Numerosos outros mi-
litares foram feridos ou
capturados, diz o comuni-
cado.

Criança escapou
ao massacre

Nahariya, Israel — Feri-
da, mas viva, a menina pa-
lestina de dois anos, Soaud
Makhmoud Atiti, foi en-
contrada sob os escombros
do campo de refugiados de
Chatila, dois dias depois
do massacre ali ocorrido
entre 16 e 18 de setembro, e
foi levada de Beirute para
Nahariya, onde está sendo
tratada. Ela ontem se sen-
tou na cama do hospital,
depois que os médicos lhe
amputaram parte de um
dedo.

— É um bebê e náo com-
preende, mas há muitas
pessoas ao seu redor, dan-
clo-lhe carinho e cuidado—
disse o médico Zvi Greif,
citado pela UPI.

EUA prendem
dois por fraude
Los Angeles — Um

Grande Júri federal dos
Estados Unidos acusou
dois ex-vendedores de ter-
renos de Beverly Mills de
fraudarem milhares de in-
vestidores americanos e
estrangeiros, no que pode
ser o maior caso de fraude
envolvendo venda de ter-
ras na Califórnia, segundo
autoridades citadas pela
Reuters.

James McGowan. de 62
anos, e James Farrara. 71,
foram acusados de plane-
jar e executar um plano de
venda de terrenos sem
benfeitorias numa área de-
serta ao Norte de Los An-
geles.
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Manifestação

Luís Cláudio Latgé
Buenos Aires — "Somos apenas mães, senhores.

Nào temas armas. Por que nâo nos deixam passar?"
Nem com apelos deste tipo, de uma das Mães da
Praça de Maio, frente a um grupo de soldados, a
Marcha pela Vida que pedia pelos desaparecidos
conseguiu chegar a Casa Rosada. A manifestação,
proibida pelo Governo, reuniu 5 mil pessoas. Encon-
trou todos os acessos à Praça de Maio fechados por
pelotões de choque e regimentos de cavalaria, Houve
diversos incidentes sem maior gravidades e já à noite
a multidão se sentou na Avenida Belgrano, ém pro-
testo, para se dispersar em seguida.

O Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivei,
do Serviço de Justiça e Paz, uma das entidades de
defesa dos direitos humanos organizadoras do movi-
mento, por diversas vezes não conseguiu conter o
ímpeto dos manifestantes, que gritavam: "Que digam
onde estão os desaparecidos" ou "Liberdade aos
presos". No fim da jornada, acompanhada das janelas
dos edifícios por muita gente, ele disse, carregado nos
ombros e com a voz fraca: "Fizemos todo o possível
para chegar à Praça de Maio. Não nos deixam. Mas
chegamos à consciência nacional e não queremos que
o povo seja novamente vitima da repressão".

O caminho

O Governo movimentou forte aparato policial,
cercando todos os acessos à Praça de Maio, num raio
de cinco quadras. Calcula-se que mais de mil solda-
dos e policiais forr.m mobilizados armados com me-
tralhadoras e bombas de gás, e tiveram apoio de
carros equipados com canhões de água e helicópte-
ros. Isso não impediu que por volta das cinco da
tarde, como estava previsto, um grupo de cerca de 5
mil manifestantes se reunisse na Avenida de Maio,
que liga o Congresso à Casa Rosada. Portavam
faixas: "Pelos direitos humanos"; "Contra a violèn-
cia"; e "Gandhi ensinou o caminho".

Na multidão se destacavam as Mães da Praça de
Maio, levando à cabeça o tradicional lenço, com a
inscrição com o nome do filho desaparecido, morto ou
preso, com que saem todas as quintas-feiras numa
marcha silenciosa em torno da Praça de Maio. Elas
afirmavam que cerca de 15 mil pessoas desaparece-
ram desde o inicio do regime militar, em 1976, e que
muitas permanecem em cárceres clandestinos. Algu-
mas levavam cartazes, com fotos de algumas "víti-
mas da repressão".

Por volta das cinco e meia da tarde, um oficial da
policia, o Comissário Domingues, foi aos manifestai-!-
tes informar que permitiria a passagem da manifesta-
çáo por um percurso, por ele estabelecido. Mantinha
contato por rádio, com o comando.

Num pequeno .incidente, na esquina de Helgrano
com Júlio Roca, uma importante via de acesso à
Praça de Maio, um grupo de soldados a cavalo
impediu a passagem, atirando os animais contra os
manifestantes, inclusive Pérez Esquivei que liderava
a marcha, ao lado do Bispo de Quilmes, Dom Jorge
Novak, além de outras figuras da vida local. Um rapaz
atravessou o bloqueio, carregando nos braços levan-
tados uma imagem da Virgem de Lujan, padroeira
dos argentinos, e foi chicoteado. A multidão recusou,
cantou o hino nacional, e passou a gritar: "Assassi-
nos, assassinos" e "Vai acabar, vai acabar a ditadura
militar".

JORNAL DO BRASIL

leva 5 mil

órgãos

proibida
argentinos às ruas
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para 
evitar contaminação

Em certos momentos da Marcha pela Vida, os sõtã&âôs jogaram, os cavàlo^ísobrSias Mães da Praça de Maio

Zuazo é eleito novo 
EUA vão lacrar remédios

Presidente da Bolívia

e toma posse domingo

La Paz — O advogado Hernán Siles
Zuazo. líder da coalizáo de esquerda Unida-
de Democrática e Popular (UDP), foi procla-
mado ontem à noite Presidente constitucio-
nal da Bolívia por ampla maioria do Con-
gresso, que lhe deu 113 dos 146 votos. O
outro dirigente da UDP Jaime Paz Zamora
obteve 118 votos e foi eleito Vice-Presidente '
da Bolívia

Siles Zuazo se encontra atualmente exi-
lado em Lima, para onde foi após o golpe
militar de 17 de julho de 1980 (encabeçado
pelo General Garcia Meza) que anulou as
eleições gerais de junho daquele ano em que
a UDP havia obtido maioria relativa, insufi-
ciente para escolher o mandatário do pais.

Dessa maneira, com a decisão dos mili-
tares de restituir o Poder político aos civis, o
Congresso eleito em 1980 pôde escolher on-
tem o Presidente entre os três candidatos
mais votados: Zuazo. Paz Estenssoro (do
Movimento Nacionalista Revolucionário) e o
General Hugo Banzer.

Zuazo deverá voltar a Bolívia sexta-feira
para tomar posse dia 10, domingo. Com o
apoio de Estenssoro, o novo Presidente só
não teve o apoio de 29 congressistas direitis-
tas da Ação Democrática Nacionalista, que
votaram em Banzer.

Filho de um Presidente (Hernando Siles)
e irmão por parte de pai de outro (Luis
Adolfo Siles Zuazo), Hernán Siles Zuazo
assume a chefia do Governo pela segunda
vez, tenho sido Presidente constitucional da
Bolívia entre 1956 e 1960. Nos últimos 25
anos, teve 15 exílios forçados.

Nos dois anos e três meses de exílio.
Zuazo recusou-se a negociar com os Gover-
nos militares de Garcia Meza, Celso Torrelio
e Guido Vildoso, sempre acusando altas
autoridades militares de envolvimento com
o narcotráfico.

O General Vildoso, que subiu ao Poder
em meio a uma crescente crise econômica,
havia prometido eleições gerais para o inicio
do ano que vem. mas com as pressões da
populaçao. principalmente da Central Ope-
rária Boliviana (90rí da força de trabalho do
pais). Vildoso acabou convocando o Con-
gresso de 1980, menos de 2 meses depois de
substituir Celso Torrelio. que havia substi-
tuído Garcia Meza quando o pais se achava
à beira de uma guerra civil.

FMLN acusa Exército

por morte de civis
San Salvador — A Rádio Venceremos

acusou o Exército de El Salvador de assassi-
nar 500 civis durante operação de busca a
guerrilha esquerdista nas Províncias de San
Miguel e Usulutan. "Denunciamos estes no-
vos massacres como parte de uma política
orientada pelos assessores norte-
americanos", disse a Rádio rebelde.

O Ministério do Interior só anunciou a
morte de 64 guerrilheiros na operação, que
começou dia 26 de setembro. Cinco mil sol-
dados, a maioria de dois batalhões do Exer-
cito treinados nos Estados Unidos, estão
sendo apoiados pela Força Aerea, com seus
novos aviões americanos, no bombardeio
aos acampamentos guerrilheiros a sudeste
do país.

— A tática usada pelas tropas do Exer-
cito consiste em cercar, capturar e massa-
erar a população civil indeíesa nos distritos
dessa area — afirmou a Rádio da Frente
Farabundo Marti de Libertação Nacional. O
Ministério do Interior salvadorenho não co-
mentou a informação da Radio, limitando-se
a divulgar a destruição de três acampamen-
tos guerrilheiros. Confirmou a morte de tres
soldados e ferimentos em quatro nestes
combates

Nova Iorque — Mesmo que o maníaco
(ou maníacos) que colocou cianureto em
cápsulas do analgésico Tylenol, causando a
morte de sete pessoas no final da semana
passada em Chicago, jamais seja descober-
to, o crime deverá provocar modificações
nas embalagens dos remédios nos Estados
Unidos, para torná-los à prova de violações.
Ontem foram encontrados mais dois vidros
com o analgésico envenenado, desta vez na
Califórnia. Mas. em lugar de cianureto, as
cápsulas continham estricnina, um veneno
menos potente.

Desde ontem, representantes da Comis-
sâo de Controle de Remédios e Alimentos e
dos laboratórios estão reunidos em Wa-
shington para estudar e propor medidas
capazes de tornar os medicamentos vendi-
dos no país mais seguros. Hoje. o único
cuidado generalizado, notado nas drogas
que podem ser compradas sem receita médi-
ca, sáo tampas que devem ser pressionadas
com força para abrir, o que as torna inacessi-
veis a crianças.

A partir de agora é quase certo que os
remédios virão em caixas fechadas com cola,
lacre ou totalmente envolvidas por celofane
como acontece com os cigarros. Além disso,
os vidros passarão a ter selos de plástico ou
papel sob suas tampas e, nos casos em que
nào haja caixa, serão totalmente selados
com uma capa plástica.

Medo e precaução
Desde o momento em que começou a

ganhar espaço nos jornais e na televisão — o
assunto foi capa da edição desta semana do
semanário Ncewsweek — um clima de inse-
gurança tomou conta dos consumidores
americanos. Por precaução, muitas farma-
cias, mesmo em Nova Iorque, retiraram o
Tylenol de suas prateleiras. O Tylenol e o
produto mais vendido pela Johnson & John-
son: a paralisação da venda nos últimos dias
deu ao laboratório um prejuízo de 50 milhões
de dólares.

O Tylenol, na forma mais forte que foi
adulterada com veneno, é apresentado em
cápsulas semelhantes às dos antibióticos
que podem ser facilmente abertas ao meio
liberando um pó branco, o acetaminofen,
substância química responsável pelo poder
analgésico do produto. O cianureto também
é um pó branco, embora, ao contrário do
analgésico, seja oleoso e emita um forte
cheiro de amêndoa doce. Uma coisa é certa:

Fritz Utzeri
quem tez a troca deve ter tomado sérias
precauções, vestido roupa especial e coloca-
do máscara, pois o cianureto pode ser absor-
vido pela pele e mucosas, inclusive pela
respiração.

Tais precauções levaram a comissáo e o
FBI a pesquisar a possibilidade de ter havi-
do contaminação criminosa ou acidental na
própria fábrica, a McNeil Consumei- Pro-
ducts Inc., onde o medicamento é fabricado
sob licença. No início, o laboratório negou
que manipulasse cianeto de potássio em
suas instalações. Mais tarde voltou atrás,
pois o cianureto é utilizado para fazer um
dos controles de qualidade do Tylenol.
Amostras do analgésico sáo colocadas em
contato com o veneno para detectar a pre-
sença ou nào da povidona, uma substância
química capaz de causar a cegueira e que
não deve fazer parte da composição do anal-
gésico. Ontem, técnicos da comissão federal
estiveram no laboratório e descartaram a
possibilidade de contaminação ou acidente,
pois a seçáo de controle e testes ê completa-
mente separada da linha de produção. ,

Antecedentes
O caso do Tylenol não é o primeiro

envolvendo envenenamento criminoso por
medicamentos nos Estados Unidos. No ano
passado, na Califórnia, houve vários casos
de queimaduras nos olhos quando alguém
substituiu colírio por ácido e colocou ¦ as
embalagens nas farmácias. Hoje a maioria
dos colírios vem em embalagens seladas.
Mas os jornais populares como o New York
Post deram matéria de página inteira sobre
o caso de Carol Susan. uma californiana que
teve os olhos queimados, domingo, apôs
usar o colírio Visine AC. fabricado pela Pfi-
zer. Inicialmente achava-se que poderia ter
havido a substituição do produto por ácido
mas análises divulgadas ontem mostraram
que nada de anormal havia com o colírio.

As autoridades atribuíram as queimadu-
ras de Carol a "uma reação alérgica", provo-
cada. provavelmente, por um produto para a
limpeza de carpetes. Apesar disso, ela apare-
ceu ontem na TV com os olhos fechados por
compressas de gaze. Reafirmou que sentiu
um intenso ardor depois de usar o colírio e
há pelo menos um detalhe curioso: ela é
preta e sob seus olhos há marcas nítidas de
queimadura causada por algo que escorreu
por suas faces, deixando a pele bem mais
clara, exatamente como se fosse ácido.

Americanos lamentam escassez

de órgãos para 
transplantes

Nova Iorque — Com uma técnica mais
apurada de transplantes cirúrgicos e, conse-
quentemente. maiores possibilidades de éxi-
to. os cirurgiões, hoje em dia, nos Estados
Unidos, deparam-se com um problema frus-
trante: a escassez de órgãos. De acordo com
as ultimas estatísticas. 7 mil 793 americanos
estavam na fila para transplante de fígado,
aguardando doadores, e centenas de pessoas
morreram antes de se submeter a transplan-
tes de pulmão, coração e outros órgáos.

O problema parece ser a falta de comu-
nicação entre médicos e prováveis doadores
e a apatia de muitos médicos e do publico.
Freqüentemente, médicos ou diretores de
hospitais deixam de comunicar a equipes de
cirurgia de transplante que hã pacientes
dispostos a doar algum órgão. E as próprias

Lawrence Alt/nau
The New York Times

equipes também sâo criticadas por nào
manter contato com os médicos.

Além disso, muito poucas pessoas já
pensaram em que destino gostariam que
fosse dado a seu corpo após a morte. Muitos,
que já decidiram doar algum orgao, nao
discutiram o assunto com a fanulia nem
assinaram os chamados cartões de autoriza-
çao (permission cards) que permitem a re-
moção de seus órgãos apos a morte.

Embora muitos orgâos. removidos de
pacientes logo após a morte, nào sejam
saudaveis o suficiente para serem transplan-
tados. cirurgiões já utilizaram, com sucesso,
fígado de doadores de ate 84 anos. Este ano.
20 mil americanos morrerão de tumores ou
derrames cerebrais, em circunstâncias que
tornam viável o transplante de orgàos.

Dinamarca impõe
economia austera

Copenhague — O novo
Primeiro-Ministro conser-
vador da Dinamarca, roul
Schlueter, revelou que seu
governo adotará medidas
drásticas de austeridade,
necessárias, a seu ver, para
recuperar a economia en-
dividada do pais. Ao falar
no Parlamento, disse que
pretende cortar gastos pu-
blicos e aumentar a receita
do Estado em 7 bilhões 200
milhões de dólares ao lon-
go dos dois próximos anos.

O pacote, que, segundo o
Primeiro-Ministro dina-
marquês, deverá melhorar
o desempenho industrial e
aumentar o investimento,
inclui o congelamento ime-
diato dos salários e das
margens de lucros no vare-
jo até março de 1983, e o
cancelamento dos siste-
mas de pagamento asso-
ciados ã Taxa de inflação.

Burnham acha que
Brasil o apóia

Brasília — Momentos
antes de deixar Brasília de
volta para Georgetown. o
Presidente Forbes Bur-
nham, da Guiana, se decla-
rou convencido do apoio
do Brasil a seu país contra
qualquer tentativa de uso
da força pela Venezuela
para fazer impor suas rei-
vindicaçóes sobre a região
do Essequibo.

Burnham advertiu, po-
rém, que a Guiana não ad-
mite conceder qualquer
porção do seu território,
porque a Venezuela rece-
beu o que quis dele pelo
tratado de 1899, da Grã-
Bretanha, e chegou a co-
memorar sua chegada até
a Bacia do Orenoco como
sendo "uma vitória".

Os próprios fatos, segun-
do o Presidente da Guia-
na, evidenciam a posição
brasileira em favor de seu
país: O Brasil reitera que
acordos não podem ser
emendados unilateralmen-
te: e afirma que os litígios
devem ser resolvidos paci-
ficamente, sem uso da vio-
lência. da força ou mesmo
da simples ameaça do seu
emprego.

Coerente com que havia
dito, na véspera, em dis-
curso, sobre o combate da
Guiana a todas as formas
de colonialismo, o Presi-
dente Forbes Burnham
condenou a sobrevivência
da Guiana-Calena como
uma colônia francesa en-
cravada no Continente sul-
americano.

Juiz elimina

pílula de dieta
Chicago. EUA —Um juiz

ordenou a destruição de
milhões de pílulas de dieta
por nâo terem sido testa-
das adequadamente pelos
fabricantes. As pílulas, a
venda em supermercados
e farmácias, são feitas a
base de ervilhas em estado
natural que, segundo os fa-
bricantes, impedem a di-
gestão de amido e redu-
zem, dessa forma, a inges-
tão de calorias.

A decisão do Juiz Nicho-
Ias Bua se seguiu a unia
declaraçao de um médico,
de que as pílulas podiam
aumentar o páncreas e
prejudicar a saúde dos
consumidores. Segundo
Dr Wayne Callaway, de
uma clinica em Rochester,
algumas das pessoas que
ingeriram as pílulas de die-
ta ficaram confusas, e ti-
nham dificuldade de
andar.

Iraque ataca o
Irã e mata 2 mil

Nicósia — O Iraque in-
formou que seus aviões e
helicópteros bombardea-
ram posições de tropas e
equipamentos iranianos
no setor central da frente
de luta com o Irã. onde os
iranianos afirmam ter re-
capturado vários pontos
estratégicos. O comunica-
do do Alto Comando do
Iraque foi transmitido pela
agência de notícias ira-
quiana Ina.

O comunicado acrescer*-
ta que as forças de Bagdá
mataram 2 mil 450 solda-
dos iranianos durante qua-
tro dias de luta, em uma
zona situada em frente â
cidade iraquiana de Man-
dali. Numerosos outros mi-
litares foram feridos ou
capturados, diz o comuni-
cado.

Devido a problemas técni-

cos no equipamento de

sonorização não foi possí-

vel a realização do Espetá-

culo de 2a feira última. A

RIOTUR e o JORNAL DO

BRASIL se desculpam ao

convidado da noite 
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CA", e ao público em

geral.
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IPM da

corda tem

presidente
O Tenente-Coronel Al-

demir Costa Pereira, di-
retor de Apoio Logístico
da Polícia Militar, é o
presidente do IPM que
apura responsabilidades
no caso de policiais do 6o
BPM, que no dia 29 de
setembro amarraram
com cordas, pelo pesco-
ço, sete homens negros
detidos para averigüa-
çòes nos morros da Co-
roa e Cachoeira Grande,
no Engenho Novo.

Responderão ao inqué-
rito policial-militar o Co-
ronel Oscar Alves da Sil-
va, comandante do 6o
BPM (já exonerado), e o
Tenente Luiz Cláudio,
que comandou a batida
naqueles morros. O te-
nente foi preso no mesmo
dia (30 de setembro) em
que o JORNAL DO
BRASIL publicou a ma-
téria e as lotos, denun-
ciando a arbitrariedade.

O Estado-Maior da PM
não permitiu que o Te-
nente-Coronel Aldemir
Costa Pereira fosse en-
trevistado para fornecer
detalhes da investigação,
porque o IPM é sigiloso.
Ele garantiu, porém, que
até o final do mês, no
máximo, o inquérito es-
tará concluído e seu re-
sultado será de conheci-
mento público.

EXONERAÇÃO

O chefe do Serviço de
Relações Públicas da Po-
licia Militar, Tenente-
Coronel Jorge Francisco
de Paula, foi exonerado
ontem e substituído pelo
Major Jorge Afonso, que
há pouco mais de um ano
exerceu aquela chefia in-
terinamente, na gestão
do Coronel Nilton Cer-
queira.

O motivo da exonera-
çáo do Tenente-Coronel
Jorge de Paula não foi
explicado oficialmente,
mas soube-se no QG da
corporação que o oficial,
no dia 30 de setembro,
destratou o repórter Vic-
tor Cambothanassis, de
O Globo, chamando-o de"defensor de pilantras",
ao mesmo tempo em que
alertou seus auxiliares
para terem "cuidado"
com o jornalista.

O jornalista queixou-se
ao subchefe do Estado-
Maior da PM, Coronel
Arthur Rosa Delamare,
que prometeu a Victor
Cambothanassis exami-
nar o assunto. O Tenen-
te-Coronel Jorge Fran-
cisco de Paula será trans-
ferido para a Diretoria
Geral do Pessoal ate ser
designado para outra
função.

Júri de homens absolve

a estudante que matou

companheiro em Niterói

Samuel Wainer Filho
No dia 25 de abril de 1981. a estudante Sueli

Namie Nakahara, de 31 anos, matou seu compa-
nheiro Carlos Ferraz de Faria, de 60, com três tiros,
após uma briga em que os dois se atracaram.

Durante mais de oito horas, ontem, no Tribu-
nal do Júri de Niterói — o crime foi cometido em
Jurujuba, onde vivia o casal — Sueli Namie ouviu,
sempre de cabeça baixa e em silêncio (só falou
quando respondeu ao interrogatório feito pela Jui-
za Maria Helena Pelegrinetti), as teses da acusação
(que pleiteava homicídio simples) e da defesa (que
alegava legítima defesa). Ao final da sessão,
curvando-se ao brilhantismo da defesa de Técio
Lins e Silva, o júri, composto por sete homens,
absolveu Sueli Namie por unanimidade.

Durante toda a tarde e boa parte da noite, o
advogado Técio Lins e Silva dominou inteiramente
as emoções das quase 200 pessoas que se compri-
miam na pequena sala do tribunal, arrancando ora
aplausos e gargalhadas de todos, ora impondo o
mais absoluto silêncio, que exprimia a tensão dos
que assistiam à sessão.

Existe castigo maior do que esta pobre
mulher ser obrigada a contar para os filhos que
matou o pai deles? Qual o beneficio de uma pena
de prisão para ela? — indagou Técio Lins e Silva.

Diante dos argumentos da defesa, a acusação
insistiu no único ponto que não despertava qual-
quer polêmica: o fato de Namie ter confessado a
autoria do crime. O Promotor Edmo Luterback, na
réplica, afirmou:

A vítima ê o morto e não a ré, como está
querendo induzir o Dr. Técio.

Foi uma tentativa desesperada. Técio Lins e
Silva já tinha todos sob seu domínio e continuou
sustentando que Namie vivia sob pressão "insu-
portávei" causada pelos "ciúmes doentios" de Car-
los Ferraz e que qualquer pessoa, "em situação
idêntica", faria o mesmo.

E é bom não esquecer que ele é quem
portava a arma. Tudo aconteceu durante uma
briga, em que os dois se atracaram, e a prova disso
é que um tiro foi disparado para o chão, quando
Namie tentava desesperadamente arrancar das
mãos do companheiro a arma do crime — acen-
tuou.

E mais. Tentou e conseguiu provar aos jurados
que toda a peça de acusação se baseava apenas no
depoimento de uma suposta testemunha: a empre-
gada do casal, Maria dos Santos, a Mariquinha,"que depôs seis vezes. E temos seis versões para o
crime". Técio Lins e Silva insistiu no retaliamento
da personalidade de Carlos, mostrando, em respos-
ta à acusação, que era "fundamental" que se
conhecesse o ambiente em que Sueli Namie e
Carlos viviam.

Isso faz parte da moderna criminalidade. Não
pode haver tese sobre um crime sem os seus
antecedentes — destacou.

Em nenhum momento, Sueli Namie, desceu-
dente de japoneses, se manifestou, mesmo quando
tomou "ciência da sentença. Apenas ouvia o que se
passava, tentando não demonstrar qualquer
emoção.

E isso não é uma farsa — disse Técio Lins e
Silva. — É a tragédia de uma mulher que foi
obrigada a matar o marido.

Quando a acusação respondia, tentando tirar a
personalidtde de Carlos Ferraz — um engenheiro,
dono de uma empresa de engenharia e eletricidade
— da questão, Técio Lins e Silva voltava à carga,
dizendo que não fazia aquilo com prazer:

— Como desvincular a personalidade de uma
pessoa que era doentia a ponto de insultar a
mulher em público, apenas porque o garçom de um
restaurante oferece-lhe água? Ela tentou se sepa-
rar dele, mas ele não deixava. Não havia outra
saída.

í Na réplica, o Promotor Luterback tentou o que
podia. Dirigindo-se a Técio Lins e Silva, disse que"o nobre advogado náo conhece os juizes de Nite-
rói, íntegros, concientes", procurando até dar um
tom regionalista e interiorano à acusação. Técio
Lins e Silva sequer respondeu à provocação, e
continuou no mesmo caminho da defesa inicial,
dizendo, apenas, na tréplica, que "o compromisso
fundamental dos jurados é com a consciência e não
com a tecnicalidade de algumas provas".

ÉN®k PREFEITURA
M®$j DA CIDADE
«SP DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Saúde

Concorrência Publica ri" C 16 1982
Será realizada no dia 21 de outubro de 1982. às 10 00 horas, em sua
seCjQ — Rua Afonso Cavalcanti. 455 — 6o andar Cidade Nova, a
licitação em epigrate. destinada a prestação de serviço de vigilância
nos seguintes órqáos Hospital Municipal Miguel Couto. Hospital
Municipal Souza Aguiar e Hospital Municipal Salgado filho, no valor
global de CrS 71 56b 265.56 (setenta e um milhões. quinhentos e
sessenta e cmco mil, duzentos e sessenta e cinco cruzeiros e
cinqüenta e seis centavos), estimado eni setembro de 1982
Os editais com as especificações acham-se afixados e serão distribui'
dos na sede da 1a Comissão Permanente de Licitação — Rua Atonso
Cavalcanti. 455 — 7o andar, no horário de 13 00 às 16 00 horas, onde
poderão ser examinados pelos interessados Ficam cientes os
íicitantes de que devem se submeter ao quo dispõe no Codigo de
Administração Financeira e Contabilidade Publica do Município ao-Rio
de Janeiro, aprovado pelo Decreto n° 3221 de 18 0981. publicado no
Diano Oficial do Município de 21 f09 81

Rio de Janeiro. 27 de setembro de 1982
1a Comissão Permanente de Licitação íp

Veino ao armazém diz 
que

matou para não ser morto
¦*- i?

"Doca" 
já estaria no Rio

e advogado garante que

irá ao juiz até segunda
— Já está decidido. Doca vai-se apresentar ao

Juiz da Vara de Execuções Criminais até segunda-
feira — informou o advogado Humberto Teles, defen-
sor de Doca Street, acrescentando que seu cliente
recebeu a decisão do Tribunal de Justiça — de náo
anular o julgamento em que foi condenado a 15 anos
de prisão — "conformado". Luís Street, pai dele, disse
em São Paulo que Doca está no Rio, esperando a hora
de apresentar-se ao juiz.

A Divisão de Capturas da Polínter do Rio já
enviou cópia do mandado de prisão expedido contra
Doca, para a polícia paulista. E tomou providências
para impedir a fuga do assassino de Angela Diniz:
avisou os aeroportos Internacional e Santos Dumont,
a Policia Marítima e estações rodoviárias.

Esperanças

O crimina lista Humberto Teles, apesar do que
disse Luís Street, garantiu que Raul Fernando do
Amaral Street, em São Paulo, arrumando sua vida,
para poder se apresentar ao Juiz da Vara de Execu-
çòes, Wellington Jones Paiva. "Está pagando suas
dividas e arrumando as coisas para vir cumprir sua
pena no Rio de Janeiro, em prisão comum, pois ele
não tem curso superior".

Humberto Teles ainda não perdeu as esperanças
de ver anulado o julgamento de Cabo Frio, que
condenou Doca a 15 anos. Ele disse haver várias
medidas a serem tomadas depois da publicação do
acórdão da 2° Câmara Criminal do Tribunal de Justi-
ça: uma é entrar com recurso extraordinário no Su-
premo Tribunal Federal; outra, entrar com habeas
corpus, "que pode ter o mesmo resultado do recurso,
ou seja, a anulação do julgamento". Até com o habeas
corpus, ele poderá ser levado a um novo júri".

— As esperanças não terminaram — disse Hum-
berto Teles, que lembrou dois casos famosos, em que
depois de presos os réus, os julgamentos foram anula-
dos. Um é o do Tenente Bandeira, que matou o
bancário Afrànio Arsênlo de Lemos, no Crime do
Sacopã, em 1952. O Tenente Bandeira já tinha
cumprido quase 10 anos de pena quando o júri que o
condenou a mais de 20 anos foi anulado. O segundo é
o Caso da Toneleros, quando Carlos Lacerda foi
atingido por um tiro e o Major Rubens Vaz morreu,
em 1954, a mando de Gregório Fortunato. "E 20 anos
depois, o STF anulou o julgamento," disse Humberto
Teles.

A informação de que Doca está no Rio, dada
ontem por seu pai, foi confirmada por outros parentes
próximos.

Na Marcas Famosas, uma grande revendedora de
veículos de São Paulo, ex-colegas de Doca lembram-
se apenas do período em que ele trabalhou na loja da
Avenida Santo Amaro. Clientes e outros vendedores
recordaram-se de bons negócios efetuados por Doca,
que trabalhava, ultimamente, na Iguatemi Veículos,
outra revendedora de renome.

— Abaixo de Deus. doutor, só esta
arma que agora lhe entrego. Não sei men-
tir. Pra mim é o mesmo que roubar. Eu
matei aqueles homens pra me defender.
Era eles ou eu — foi a confissão de Fran-
cisco Assis da Silva, de 75 anos, que
entregou-se ontem ao delegado da 69a
DP, em Magé. Ele matou dois homens —
Paulo da Silva Dias, o Nazil, e Reinaldo
Benevenuto — que tentaram assaltar seu
armazém na semana passada, em Magé.

Durante seis anos, seu Chico, foi víti-
ma impassível de seis assaltos, em dois
saindo ferido. Achando que era hora de
reagir, tirou da gaveta seu 38, mantendo-
o sempre ao alcance da mão. Na madru-
gada do dia 28, ele despertou às 4h com
um ruído estranho. De revólver em punho
surpreendeu dois assaltantes armados
em seu armazém. Não hesitou: atirou
duas vezes e matou os dois.

Emoção

Roupas humildes, fisionomia cansada,
barba branca e rala por fazer, seu Chico
era a expressão da desolação quando
chegou, ontem ao meio-dia, à 69a DP,
onde o delegado Pedro Machado e a im-
prensa o aguardavam Aturdido nos pri-
meiros instantes, com os flashes e as
luzes da televisão, só se acalmou quando
o filho Elíseo Alves da Silva pôs a mão em
seu ombro e disse: "Calma pai, tá tudo
certo. São todos amigos, pode falar."

Mãos trêmulas e calejadas, ele entre-
gou o revólver ao delegado e, emociona-
do, disse: "Nunca entrei numa cadeia,
doutor. Que Deus me perdoe, mas náo
estou arrependido. Sempre passei por di-
ficuldades na vida e agora que cheguei a
essa idade (seu Chico fez 75 anos na
segunda-feira) acontece essa desgraça".

A voz embargada, ele contou tudo:
— Eram 4h da manhã, quando eu

mais minha mulher Maria já tava se
preparando para levantar. Escutei uns

Tânia Rodrigues
ruídos estranhos e disse para a velha:"Fique quietinha que eu vou ver quem é."
Daí eu escutei uma voz de uns home e
pensei: "Vou descer com o trabuco na
mão."

— Deixei a porta aberta do quarto e
quando me preparava para abrir a porta
do armazém, um deles gritou: "É o padei-
ro". Mas eu conheço a voz do padeiro e vi
que era mentira. Ele forçou a porta, eu
abri e ele gritou: "É um assalto." Era
branco e tinha uma arma grande na mão
(escopeta). Eu não pensei duas vezes e dei
dois tiros. Ele caiu e um outro que ia
passando recebeu o outro tiro. Disse pra
mulher tomar conta de tudo e fugi. Na
hora da saída, ainda senti um remorso e
fui olhar os home. Um ainda se mexia
mas o outro tava morto.

Encontro

Depois da confissão, seu Chico ficou
mais calmo. Lembrou que um dos ho-
mens atirou dentro do armazém e uma
das balas ainda deveria estar por lá. O
delegado entáo pediu perícia para o local
ao mesmo tempo em que mandou cha-
mar D Maria para servir de testemunha.

Foi um encontro emocionante. D Ma-
ria, de 68 anos, abraçou comovida seu
Chico, que pela primeira vez chorou. "Tá
tudo bem, meu velho" disse ela. "Naquele
dia, depois que você foi embora, e depois
que os homens foram levados, eu pensei
comigo: a vida continua, ele não fez nada
de mais e abri o armazém. Todos os
vizinhos estão esperando sua volta e vào
nos ajudar a olhar tudo."

De mãos dadas o casal — que vive
junto há 52 anos — deixou a sala do
delegado para cumprir algumas formali-
dades. Francisco náo vai ser preso. Pro-
vavelmente o promotor de Magé deverá
arquivar o caso, explicou o delegado Ma-
chado. Ele pagou somente uma multa de
Cr$ 7 mil por porte de arma ilegal.

COMPRE 0 SEU EXEMPLAR DE

PlACAfí

DESTA SEMANA NOS SEGUINTES LOCAIS:

•loja

Entrelivros: Av. Rio Branco, 156 — loja 26
Largo do Machado, 29 — loja C
Rua Júlio de Castilho, 23 — loja A
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 116 -
B
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 380 — loja
B
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 605 — loja
B
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 830 — loja
A
Rua Francisco Sá, 26
Praia de Botafogo, 324 — loja A
Av. Ataulfo de Paiva, 686
Rua São Luis Gonzaga, 24
Rua Desembargador Isidro, 15 — loja A

Loja Unilivros: Rua Visconde de Pirajá, 207 — A
Rua Conde de Bonfim, 839 — A
Av. Ataulfo de Paiva, 1241

Livraria Eldorado: Av. das Américas, 4666 — loja 207-S
(Barra Shopping)
Rua Conde de Bonfim, 422 loja K

Livraria
Francisco Alves: Rua Farme de Amoedo, 57

Rua 7 de Setembro, 177
Rua Uruguaiana, 98

Livraria Galáxie: Rua México, 31
Livraria Hórus: Rua Senador Dantas, 75 — E
Livraria Dazibao: Rua Visconde de Pirajá, 595 — Loja 112
Livraria Xanam: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 1417
Livraria
Gemini Nordica: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 1189
Livro Luz Divulgadora: Rua Santo Afonso, 52
Panno Jornais e Revistas Ltda: Shopping Centerdo Méier:

Rua Dias da Cruz, 255

PlACAfí %

EDITAL
O EXMO SR DR LUIZ DÓRIA FURQUIM. MM, JUIZ
FEDERAL DA PRIMEIRA VARA. SEÇÃO JUDICIARIA
DO RIO GRANDE DO SUL
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que o DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO pretende
pagar a EUGENIA TALIEBER DAUDT brasileira, viuva,
do lar ROBERTO LUIZ DAUDT, brasileiro, casado com
MARIA INÊS DA SILVEIRA DAUDT, RONALDO CÉSAR
DAUDT, brasileiro, casado, com MARIA AMÉLIA
DAUDT residentes em Sào Leopoldo, RS, a importán-
cia de CrS 9 678 690,00 (nove milhões, seiscentos e
setenta e oito mil. seiscentos e noventa cruzeiros)
como indenização pela desapropriação Jo tcrono
situado na cidade de São Leopoldo. RS constituído do
lote n3 23. com 16 092.3136mJ composto de una
olaria antiga e demais benfeitorias, declarada de uti!'da-
ae publica pelo Decreto n° 86 724 de 14 de dezembro
dê 1981. necessário as obras de implantação do siste
ma lie proteção contra cheias da cidade de Sâo Leo
POldo\)e conformidade como art 34 5 do Decreto-Lei n°
3 36b 41 e expedido c presente edital com o prazo de
ie.- »; ..«s para cm te\.euOi> possveis interessados
imnuanem a titularidade dos bens ou na» Mero direitos
. " . je i: y ;,%s Lucch n D retor» da Secretaria

raí ca

EDITAL
Prazo de dez dias

O EXMO SR DR LUIZ DÓRIA FURQUIM, MM JUIZ
FEDERAL DA Ia VARA. SEÇÀO JUDICIARIA DO RIO
GRANDE DO SUL
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que o DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO pretende
pagar a ELISEU BURTET brasileiro, casado, comercian-
te. residente e domiciliado em São Leopoldo, neste
Estado, a importância de CrS 585 750,00 (quinhentos e
oitenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros),
como indenização pela

Bairro Rioconstante uo iote nj 21
município de São Leopoldo, situado na rua Hillebrand. n°
79, contendo uma casa de alvenaria, própria para
moradia, declarados de utilidade publica pelo Decreto n°
86 724, de 14 da dezembro de 1981 necessários a
implantação do sistema de proteção contra as cheias da
cidade de São Leopoldo De conformidade com o art
34, $1° do Decreto-Lei 3 365 41 e expedido o presente
edital com o prazo de dez dias. para que terceiros
possíveis interessados impugnem a titularidade aos
bens ou habilitem direitos creOitonc>
Eu Maria de Lourdes Lucchn, Diretora de Secretaria
em substituição subscrevo

Porto A'egre 31 oe aoos;o oe 1981
tasí Luiz Doria Furqutm

Federal oa Ia v.ra
_J

EDITAL
Prazo de dez dias

O EXMO SR DR LUIZ DÓRIA FURQUIM. MM JUIZ
FFQERAL DA PRIMEIRA VARA. SEÇÃO JUDICIARIA
DO RIO GRANDE DO SUL
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que o DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO pretende
mciar a WALTER BERNARDO VON ESENWEIN e a sua
esposa INA STEIGLEDER VON ESENWEIN. brasileiros,
casados, ele do comércio, ela do lar, residentes a rua
Independência n° 235, em Sào Leopoldo. RS, a impor

,ir. C'>. 1 74R 817 00 ides milhões, setecentos e"quarenta 
e oito mil. oitocentos e dezessete cruzeiros/,

como indenização pela desapropriação de sete terrenos
situados na cidade de São Leopoldo, bairro P<o dos
Smos. na quadra A-1, sob números 10 a 16. medindo
em cómunto 317.5 pis. declarada de utilidade publica
pelo decreto n° 86 724. de 14 de dezembro de 1981,
nscçssáno às obras de irnpitintâç^o do sistems 00
proteção contra as cheias r>a cioade de São Leopoldo
De conformidade com o art 34 5 Io. do Decreto-Lei r.
3 365 41. e expedido o presente editai, co-r. o p-à.'o da
dez dias, para o-e terceiros possive.s interessados
impugnem a titularidade dos bens ou hab litem direitos
creditônos
Eu Maria de Lourdes Lucchm, D retora de Secretas,
em substituição, subscrevo

EDITAL
Prazo de dez dias

O EXMO SR DR. LUIS DÓRIA FURQUIM. MM JUIZ FEDE-
RAL DA PRIMEIRA VARA, SEÇÀO JUDICIÁRIA — DO RIO
GRANDE DO SUL
FAZ SABER, a todos quantos o presente ed'tal virem ou dele
conhecimento tiverem, que o DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO — pretende pagar a INA
STEIGLEDER VON ESENWEIN e seu esposo WALTER 8ER-
NARDO VON ESENWEIN, — brasileiros, casados, ela do lar e
ele do comercio, residentes à rua 7 de Abril, esquina nja da
Praia, em Sâo Leopoldo. RS, a importância de CrS 6 852 312,00
(seis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil. trezentos e
rir,rrn7f>»ro<0 rr.rrn inHnniyarÃo r*-> ¦
terreno, situado na cidade de São Leopoldo, medindo a área de
oitenta e nove mil. duzentos e quarenta e sets palmos —
quadrados, com as seguintes confrontações ao Norte, com a
rua Atoino Kampf. ao sul com o Rio dos Sinos, a Leste com a
rua do Comerão e ao Oeste com a rua Tuyyty. correspondente
ao lote n° 13, e respectivas benfeitoria, declarada de utilidade
pública pelo decreto n° 86 724. de 14 de dezembro de 1981.
necessário ás obras de implantação do sistema de proteçào
ccnfa as cheias da cidade de Sào Leocoteo
De conformidade com o art 34. § Io. do Decreto-Lei n3
3 365 41. é expedido c presente edital, ccrr ri prazo de dez
ms. oara aue terceiros possíveis interessados impugnem a" tuiaridade dos bens ou hat>niten> direitos creditorios
c , Mana de Lourdes Lucchm. Diretora de Secretaria, err
substituição, subscrevo
Porto Aíegre. RS. 22 09 92i s bòria Fuiqu ~

v . * Federal da t» \,a'a tP

IPI
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Falecimentos

Rio de Janeiro
Sebastião Campos de

Araújo, 57, de enfarte no
miocárdio, no Hospital
Universitário da Ilha do
Fundão, na Ilha do Gover-
nador. Engenheiro e soltei-
ro, será sepultado hoje, no
Cemitério São Francisco
Xavier, no Caju.

Arthur Macedo de Aze-
vedo. 48, de infarto, no
Prontocor. Carioca, comer-
ciante, casado com Olivia
Bastos de Azevedo, tinha
dois filhos: Teresa e Nel-
son, morava em Botafogo.

Ivan Pettendorfer Máxi-
mo Filho, 51, de insuficièn-
cia cardíaca, em casa, em
Inhaúma. Corretor, casado
com Maria Aparecida de
Andrade Máximo, tinha
dois filhos.

Reinaldo Nogueira da
Silva Filho, 58, de insufi-
ciência cardíaca, na Casa
de Saúde São Fernando.
Carioca, advogado, des-
quitado, tinha dois filhos:
Luiz Paulo e Esther, uma
neta, morava em Copaca-
bana.

Antonio Marques Cor-
rea, 64, de edema pulmo-
nar. no Hospital do Carmo.
Carioca, industriário apo-
sentado, viúvo de Eliza-
beth Guimarães Corrêa, ti-
nha uma filha: Denise, e
quatro netos, morava no
Flamengo.

Zulmira Ferreira Matto-
so Maia, 70, de parada res-
piratória, em casa, em Co-
pacabana. Mineira, casada
com Rubens Mattoso
Maia. tinha três filhos e
netos.

Exterior

Kashid Musin, 55, de
ataque cardíaco, em Mos-
cou. Primeiró-Secretário
do Partido Comunista da
República Tartara Autó-
noma, fazia parte também
do Comitê Central do PC
soviético, do Parlamento
Soviético e do Presidium.

Kunwar Ingrajit Singh,
77, de câncer, em Katman-
du. Ex-Primeiro-Ministro,
era conhecido como o Ro-
bin Hood do Himalaia.
Membro da Assembléia
Nacional, foi Primeiro-
Ministro durante quatro
meses, em 1957. Foi líder
político até que os Parti-
dos foram proibidos em de-
zembro de 19(S0 pelo Rei
Mahendra, pai do atual
monarca, Rei Birendra.

Stefanos Stefanopoulos,
» 84, de problemas cardia-

cos, em Atenas. Foi Pri-
meiro—Ministro de 1965 a
1967 após a queda do Pri-
meiro—Ministro George
papandreou em conse-
qúéncia da defecçáo de vá-
rios membros de seu Parti-
do União do Centro.

Leroy Grumman, 87, em
Bethpage (EUA). Um dos
fundadores e o primeiro
presidente da companhia
aeroespacial que leva seu
nome. Htummsn e cinco
sócios fundaram a Grum-
man Corp. como oficina de
consertos para veículos
anfíbios no começo da de-
pressão de 1929. Ele esteve
a frente da companhia du-
rante os últimos 37 anos. A
Grumman Corp. foi a res-
ponsável pela construção
do módulo lunar, a nave
que levou os primeiros as-
tronautas da Apoio até a
Lua.

t

LU!S PAULAFREITAS
(AGRADECIMENTO)

A failia ae LUÍS PAULAFREITAS. impossibilitada de
fazé-lo pessoalmente, externa seu reconhecimento a
todos quantos a confortaram por ocasião do seu
falecimento t

DR. HEITOR FABREGAS

(PROf. MED. VET. P. ALEGRE)
A família comunica o seu falecimento em
P. Alegre em 30/9 e convida para a missa
5a feira, 7/10 às 11,30 hs na Igreja da
Candelária

SAM ISRAEL

A diretoria e funcionários de Leon Israel

agrícola e exportadora Ltda. cumpre o

doloroso dever de participar o faleci-

mento do Sr. SAM ISRAEL, vice-

Chairmain de Acli International Inc.,

ocorrido ontem em Nova Orleães, Esta-

dos Unidos da América.

t

AVISOS RELIGIOSOS

ANTONIETA UMBELINA

SOARES

(FALECIMENTO)

tJosé 

Soares da Fonseca e demais f'thos, filhas,
noras genros, netos e bisnetos de ANIONIE
TA UMBELINA SOARES comunicam seu fale-
cimento e convidam para o sepultamento, a
realizar-se hoje, as 9 horas da manhã, saindo o

féretro da Capela principal do Ceminterio da Ordem
ao Carmo para a mesma necropole (Rua Monsenhor
Manoel Gomes, Caju) "

r

DR. CLÉRISTON ANDRADE

DR. LUIZ CALMON DE ALMEIDA

MISSA DO 7° DIA

As Diretorias e Funcionários das Em-

presas do Grupo Baneb — Banco do

Estado da Bahia S/A, Baneb Corretora

de Câmbio e Valores Mobiliários S/A;

Baneb Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários da Bahia S/A — Dibahia; Ba-

neb Financeira S/A Crédito Financiamento

e Investimento; Baneb Corretora de Se-

guros S/A e Baneb Armazéns Gerais Fri-

goríficos S/A — Friusa, agradecem, coris-

temados, as manifestações de pesar re-

cebidas por ocasião do falecimento dos

inesquecíveis Ex-Presidentes, DR. CLE-

RISTON ANDRADE e DR. LUIZ CALMON

DE ALMEIDA — e convidam para a Missa

de 7o Dia, quinta-feira, 
dia 07 de outubro,

às 8:30 horas, na Igreja de N. S. da

Candelária.

Tempo

MANUEL AUGUSTO DO CABO FARIA

(MISSA DE 7° DIA)

tDiva 

Carneiro Malta Faria, Anamaria, Suzana e Lúcia, vivendo a esperança
cristã, agradecem a solidariedade por ocasião do falecimento do querido e
inesquecível esposo e pai e convidam amigos e parentes para Missa de 7
Dia a ser realizada amanhã 07 10 às 18 30 horas na Antiga Catedral

Metropolitana, a Rua 1o de Março esquina de Rua 7 de Setembro

ERNESTO GONÇALVES DA COSTA

(MISSA 1° Dl»)

tSua 

família agradece as manifestações de soli
dariedade e convida parentes e amigos para a
Missa de T Dia a ser celebrada, sexta-feira, dia
8 dc outubro, as 10 horas, na Igreja do S

Sacramento, ¦« Av Passos, 50

DESEMBARGADOR

JOSÉ PELLINI
(FALECIMENTO)

f Stella. Saulo Marcos. Bàrbarc 9 Soma Elaine participam o
1 falecimento de seu querido esposo pai e sogro JOSE
f PELLINI e convidam parentes e amigos para o seu sepulla-

I mento HOJE, dia 06, às 13 00 horas no Cemitério São
Francisco Xavier (Caju) saindo o féretro da Capela 'F para a
mesma necropole

f Cl.ASSIKK'AOQS ^

No Rio
Tempo nublado sujeito a chuvas e«.par-as no decorrer do

período. Temperatura cm declínio. Ventos de Noroeste
rondando para Sudoeste fracos a moderados com possíveisrajadas. Máxima 36.5 em Bangu e mínima: 17.0 no Alto da
Boa Vista.
CHUVAS — Precipitação cm milímetros nas últimas 24
horas: 0.0; acumulada este mês: 0.8; normal mensal: 74.U:
acumulada este ano: 656.1. normal anual: 1075.8.
O SOL—Nascerá às 0óh28min e o ocaso será às 17h53min.
o mar — No Rio de Janeiro: Premar: 04h55min'l.2m e
!7h00min/1.0m Balvamar: I2h44mia0.5m Em Angra dos
Reis: Premar: 03h20min/1.3m e 15h30miivl.lm Baixamar
llh-Mmin;0.4m e 23h42min/0.4m Em Cabo Fno: Preamar
04hl5min/1.3me 16hl9min/l lm Baixamar: Uh00min/0.4m
e 23h04mia'0.4mO Salvamar informa que o mar está calmo com águas a 19
correndo de Leste para Sul.

A Lua

Há uma frente fria em Santa Catarina e no Norte da
Argentina, precedida por uma linha dc instabilidade no
Paraná, acompanhada dc trovoadas. A massa polar quesegue a frente é dc regular intensidade c tem seu centro
localizado a Oeste de Buenos Aires. A frente (ria na Bahia
está cm dissipaçào.

?DilLlChela Minzuante Nova CrtsctnteNova17/10
Crescente25/10Minguanteaté 08/10 09/10

Nos Estados
Anuuonas/Acrt/Rondònia: Nub. a ene. cpncs. esparsas.
Tomp. estável. Máx.: 32.8; min.: W.4. RoraimaAmopa.
Pte. nub. a nub. c/pncs. isoladas. Temp. estável. Máx.
34.0: min.: 23.2. Pará: Pte. nub. a nub. c/pncs. ocas. Norte,
demais rcg. nub. a ene. c/pncs. esp. Temp. estável. Máx.-
3r.S; min.: 21.6. Maranhão: Pte. nub. a nub. no litoral;
demais reg. nub. a ene. Temp. estável. Máx.: 30.2; min.:
23.3. Piauí/Ceará: Pte. nublado a nublado. Temp. estável.
Má*.: 36.1; min.: 21.5. Rio Grande do Norte: Nub. a ptenub. no litoral: pte. nub. no interior. Temp. estável. Máx.
28.0: min.: 22.0. Paraíba: Nub. a pte. nub. no litoral;
demais reg. pte. nub. Temp. estável. Máx.: 29.3: min.: 22.0.
Pernambuco: Nub. a pte. nub. c/pncs. ocas. no litoral;
demais reg. pte. nub. Temp. estável. Máx.: 28.9; min.: 23.4.
Alagoas/Sergipe. Nub. a pte. nub.; pnes. isol. no litoral.
Temp. estável. Máx.: 29.6; min.: 20.8. Bahia: Pte nub. a
nub. c/pncs. isoladas no litoral: demais reg. pte. nub. Temp.
estável. Más.: 28.2; min.: 22.0. Mato Grosso: Nub. c/pncs.
esparsas. Temp. estável. Máx.: 35.4; min.: 21.1. Mato
(írosso do Sul: Nub. suj. a pnes. dc chuvas c possíveis trov.
no período. Temp. estável. Máx.: 31.5: min.: 21.9. Goiás:
Pte. nub. a nub. a Este; demais reg. nub. c/pncs. isoladas.
Temp. estável. Máx.: 33.2; min.: 20.6. Brasília: Pte. nub. a
nub. c/pncs. isoladas. Temp. estável. Máx.: 28.6; min.
17.0. Minas Gerais. Nub. sujeito a chuvas esparsas ao Sul c
Sudeste e Centro-Sul do Estado; demais rcg. pte. nub. a
nub. Temp. estável. Máx.: 31.6; min.: 16.8. Espírito Santo:
Pte. nublado a nublado. Temp. estável. Máx.: 31.7; min.-
20.7. São Paulo: Nub. suj. a pnes. de chuvas e possíveis trov.
no decorrer do pc. Temp. estável. Máx.: 26.2; min.: 16.2.
Paraná: Nub. ainda suj. a chuvas c possíveis trov. mcllio-
rando a partir do Sudoeste no decorrer do período. Temp.

ANÁLISE DA CARTA SINÓTICA DO INSTITUTO NA-
CIONAL DE METEOROLOGIA — Frente fria localizada
em Mato Grosso do Sul e interior do Paraná atingindo o
Atlântico na altura de Paranaguá.

Frente fria enfraquecendo-se ao Norte da Bahia.
Anticiclonc polar continental. Anticiclonc subtropical

no Atlântico.

cm lig. declínio. Máx.. 25.6; min.: 15.6. Santa Catarina:
Claro a pte nublado. Temp. estável. Máx.: 25.5; min.:
17.0. Rio Grande do Sul: Claro a pte. nublado. Temp. em
declínio na madrugada e estável durante o dia. Máx.: 24 2;
min.: 15.7.
No Mundo
Abcrdeen — 12. chuva; Amsterdã — 11. chuva; Ancara —
12 nublado; Atenas — 23, chuva; Auckland — 12, claro;
Berlim — 20, claro; Bonn — 13. nublado; Buenos Aires —
12. claro; Cairo — 32. claro; Casablanca — 23, nublado;
Copenhague — 15, claro; Dacar — 30. chuva; Dubllm 11,
nublado: Estocolmo — 13, nublado: Genebra — 14, nubla-
do- Helsinque — 12, claro; Jerusalém — 26, claro; Lima —
16 nublado; Londres — II. nublado; Madri — 23. nublado;
Miam! — 31, névoa; Montreal — 05. nublado; Moscou —
07. nublado; Nalrobi —27, nublado; Nassau —24, nublado;
Nice — 20, claro; Nova Deli — 32, nublado; Nova Iorque —
23. névoa; Oslo — 10, nublado; Paris — 10, nublado;
Pequim — 20, claro: Pretória — 28. claro; Riad — 37, claro;
Roma — 20. nublado; Seul — 21. claro; Sldney — 13.
nublado; Sofia — 12. nublado; Tóquio — 23, nublado; Tunis
— 25, nublado; Varsóvia — 16, claro; Viena — 11, chuva;
Washington — 22, névoa.

FALECIMENTO

DJALMA MAIGRE DE OLIVEIRA

FERREIRA DA GAMA

JL Esposa, filhos, netos, genros e nora, imensamen-

j te entristecidos com a perda do seu boníssimo

DJALMA, convidam os amigos para o seu sepul-

tamento, dia 6 do corrente, quarta-feira, saindo o

féretro da Capela C do Cemitério Catumbi. (P

FALECIMENTO

DJALMA MAIGRE DE OLIVEIRA

FERREIRA DA GAMA

JL A Família Gama Filho, com imenso pesar, comuni-

| ca o falecimento do queridíssimo DJALMA, e

convida seus amigos para o sepultamento a

realizar-se dia 6 do corrente, quarta-feira, às 16:00h,

saindo o féretro da Capela C, do Cemitério Catumbi (P

FALECIMENTO

DJALMA MAIGRE DE OLIVEIRA

FERREIRA DA GAMA

tA 

Universidade Gama Filho, profundamente cons-

ternada com a perda de seu antigo servidor e

amigo, convida para o sepultamento do saudoso

DJALMA, a realizar-se dia 6 do corrente, quarta-feira, às

16:00h, saindo, o féretro da Capela C, do Cemitério

Catumbi (P

A Esposa Helena, os filhos Fábio e Fausto, Noras e Netos de

CEL. CÍCERO SOLANO PEREIRA

Í 

Agradecem sensibilizados a todos que os confortaram no
doloroso transe por que passaram e convidam parentes e
amigos para a Missa de T Dia que farão celebrar hoje às 19
horas na Igreja Nossa Senhora dos Pobres à Av. Vital Brasil,

1.185, em São Paulo. Por mais este ato de religião e amizade,
antecipadamente agradecem. (P

COMANDANTE VELOSO

MISSA 7o DIA

x

A família Salgueiro, mãe, irmãos

e irmãs, cunhado e sobrinhos,
convidam parentes e ai i liyua pa-

ra a Missa 7o Dia que será realizada

5d feira dia 07 às 10 horas na Igreja

Nossa Senhora da Conceição na Rua

Monsenhor Amorim s/n. Engenho

Novo

MARECHAL

MÁRIO ARY PIRES
CENTENÁRIO DE NASCIMENTO

t 

Maria Pires Lenz César, filhos, genro,
noras e netos, Gen. Ex Sérgio de Ary
Pires, esposa filhas, genros e netos, Cel.
Ruy de Ary Pires, esposa e filhos convi-

riam parpntfls p. amigos oara a Missa Comemo-
rativa do centenário de seu inesquecível pai,
sogro avó e bisavó MARECHAL MÁRIO ARY
PIRES, a ser celebrada dia 8, sexta-feira, às 19
horas, na Igreja Imaculada Conceição, na Praia
de Botafogo, 266

DR. ANTONIO

CLÁUDIO MURTINHO

(FALECIMENTO)

tMyrian, 

Veramaria, Mano Jorge, Carlos Eduar-
do, Jorge e Monica. Maria Beatriz, Marcellá,
Christiano, Geraldo Terreri e família, Holda e
Fernando Nazareth, Virgílio e Isa Nobrega,

comunicam com pesar o falecimento de seu querido
óKITQMiQ ÇLAtiniQ O enterro saíra da Capela n° 2
do Cemiteno São Joáo Batista, ás 9 00 horas do dia

.06 10 82 (P

OLGA LYRA CHEBABI
7° DIA

tSua 

família e seus amigos convidam para a
missa a ser celebrada dia 7 (quinta-feira) as 10
hs da manhã na Igreja da Divina Providência à
Rua Lopes Quintas

MARIA CELINA SANTIAGO SILVA
(MISSA T 01»)

t

TipfmnotanaflatadtTncta. 

DORA DE SAMPAIO SERPA

t

(MISSA DE 7° DIA)
Vera Serpa Campos e fami a paru pam seu
«cimento e convidam cara a missa que será
celebrada em sufrágio ús alma da sua querida
rma t . da ave e t a-b ssvo DORA a rc-» i»r

imanhã n^nta-fe-a 7 i» 13 ns na

CREMILDA FREITAS

MATTOS

(MIMIU)

tSeus 

amigos, Luiz Fernando e Ana Maria,
Haroldo e Marilda, Josef e Fenny, Hélio e
Eneida, Luiz Carlos e Helena, Joubert e
Conceição, Genaro e Edy. Talita. conster-

nados, convidam para a Missa de Sétimo Dia a
realizar-se quinta-feira, dia 0/ de outubro às 10
horas na Igreja Santa Mónica no Leblon

FI

M

IE
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Regan pede a bancos que 
mantenham apoio ao Brasil

Ç-S Roaério Reis
Armando Ourique

Washington (Armando Ourique) — O
Secretário do Tesouro dos Estados Uni-
dos, Donald Regan, disse ontem que está
intercedendo junto aos banqueiros para
eles manterem seus empréstimos ao Bra-
sil, mas acrescentou que "particularmen-
te os bancos regionais estão encontrando
dificuldades nesses últimos tempos para
desembolsar novos recursos" ao Brasil.

O Secretário Regan afirmou, ainda,
que o Brasil "precisa realizar algum aper-
to de cintos nesse momento" para conse-
guir atravessar as atuais dificuldades fi-
nanceiras e de queda dos preços dos seus
produtos agrícolas de exportação. Disse
que essa realidade era "de fato uma infeli-
cidade (unfortunate)" para o pais.

Refinanciamehto
Em entrevista a correspondentes es-

trangeiros, o Secretário do Tesouro afir-
mou que "se o Brasil precisar refinanciar
sua dívida através do FMI, terá que acei-
tar algumas condições do Fundo Monetá-
rio". Em resposta a uma pergunta mal
formulada sobre o discurso do Presidente
Figueiredo na ONU, disse que "quando
chega ao ponto de aceitar ou náo aceitar
um programa do FMI, essa é uma ques-
tão puramente voluntária. Mas em com-
pensação, se você náo aceita o programa,
você não recebe o dinheiro". Acrescentou
que "o FMI não quer que nenhum país
sacrifique a sua própria estrutura social
para lograr algo na área econômica e
financeira. Nunca dissemos que deve ha-
ver um programa muito duro para o Bra-
sil. E eu sempre disse que devemos ter um
programa suave para o Brasil".

Regan mencionou que o discurso do
Presidente Figueiredo e sua reunião na
semana passada com os Ministros Delfim
Neto e Emane Galvêas lhe deixaram a
impressão de que "eles estão muito côns-
cios dos seus problemas". "O Brasil espe-
ra ser diferenciado de outros países lati-
nos que atualmente estão tendo dificul-
dades econômicas. (As autoridades brasi-
lelras) acham que podem ter êxito se
conseguirem esse tratamento diferencia-
do dos banqueiros internacionais", disse
o Seoretário.

Temos conversado com os banquei-
ros sobre isso... Eles naturalmente, parti-
cularmente os bancos regionais, estão
encontrando dificuldades nesses últimos
tempos para desembolsarem recursos no-
vos, recursos adicionais para algumas
nações latinas por causa da publicidade
mundial adversa e o que isto implica para
os acionistas e o mercado — observou.

Deste ponto-de-vista — continuou
o Secretário — será um problema difícil
para todos. Mas estamos examinando a
questão de perto com os Ministros brasi-
leiros da área econômica para ajudá-los
nesse problema nos próximos meses.

O Sr Regan voltou ao assunto das suas
gestões junto aos banqueiros para dizer
que elas não garantiam o acesso ao crédi-
to. "Os Estados Unidos são diferentes da
maioria das nações. Nós não procuramos
insistir para impor nossa vontade como
Governo sobre o que nossos bancos irão
fazer. Eles são privados, eles têm liberda-
de de escolha."

Sobre a reação dos banqueiros, disse
que "eles estão contentes em receber
nossas informações. Apesar de tudo o que
todo mundo procura dizer... ainda não
existem informações suficientes sobre a
situação factual. Quanto mais informa-
ção, mais luz poderá ser focalizada no
problema, o que é melhor do ponto-
devista dos banqueiros".

O Secretário Regan disse, ainda, que"havia muitos pontos positivos" no dis-
curso do Presidente Figueiredo. Acres-
centou que ele "discordava de alguns"
mas que compreendia a mensagem do
pronunciamento.

"Post99 endossa a

posição do Brasil

Washington — O Washington Post
destacou ontem em editorial as referèn-
cias do pronunciamento do Presidente
Figueiredo nas Nações Unidas à ameaça
de colapso do sistema internacional de
comércio e financiamento, e afirmou que
se tratou de "um discurso extraordinário
que merece a leitura mais cuidadosa aqui
em Washington".

O editorial diz que "muitos bancos
norte-americanos, varridos por ondas de

• ansiedade, estào agora sob a forte tenta-
ção de cortar qualquer empréstimo adi-
cional ao exterior", e adverte que "esta é
a mais perigosa de todas as reações — a

, maneira mais provável para precipitar o
•pânico e colapso que a maioria teme".

Apesar dos erros do passado, é crucial
não tentar corrigi-los abruptamente. É
hora para calma e resolução para manter
as linhas internacionais abertas, inclusi-
ve as linhas de crédito, disse o Washing-
ton Post.

Com o título O Mundo (visto) do Bra-
sil, o editorial endossa.o ponto-de-vista
atribuído ao Presidente Figueiredo de
que "a necessidade central do momento é
preservar o sistema internacional de co-
mércio e financiamento, ao qual as na-

' ções mais ricas do mundo, incluindo os
Estados Unidos, devem sua prospc-rida-
cie". Afirma que a economia brasileira
cresceu apoiada no endividamento, mas
que esta estratégia perdeu sua eficácia
com o advento dos juros positivos a partir
de 1977.

Se as taxas de juros continuarem al-
tas, "os devedores do Terceiro Mundo
náo terão qualquer esperança para
cumprir suas obrigações", o editorial afir-
ma ter sido a mensagem do discurso.
Acrescenta que "Figueiredo não precisa-
va ter dito que a perspectiva guarda uma
semelhança desagradavel com a história
do início da década dos 30". O Washing-
ton Post afirma que a história da depres-
são oferece duas grandes lições: um co-
lapso no crédito não se auto-estabiliza na
medida em que um fracasso alimenta o
proximo, num ciclo imensamente destru-
tivo que rapidamente se torna insuporta-
vel e que se espalha de país para país. A
segunda liçáo é que o sistema internacio-
nal não pode se autogerenciar-se. A dou-
trina de náo intervenção, segundo a ver-
são do Presidente Reagan. pode ter neste
caso apenas as implicações mais peri-
cosas.

mesa
imii—iii nimbes -T"jr----r~~1irr TiiiíimwiTiTi , _v I? 'a
do 2"Congresso Brasileiro de Petróleo, o Presidente Figueiredo entre Cantanhede (D)e Chagas Freitas

Figueiredo louva Produção de

as exportações

da Petrobrás

País ainda pode queimar
"gordura", 

diz Langoni

óleo tem

novo recorde

São Paulo — "O Brasil tem
muita gordura para ser elimina-
da", disse o presidente do Banco
Central, Carlos Geraldo Lango-
ni, a empresários no programa
Critica e Autocrítica, da Televi-
sáo Bandeirantes, na noite de
ontem, acrescentando que "mui-
to ainda se pode fazer na conten-
ção dos gastos públicos e tam-
bém das empresas privadas na-
cionais".

Durante o programa promo-
vido pela Gazeta Mercantil, o
presidente em exercício da Con-
federação Nacional da Indústria,
Mário Garnero, assegurou a
Langoni que os empresários e
dirigentes das federações das in-
dústrias dos Estados esperam
uma política de austeridade eco-
nômica e que, mais do que a
dívida externa, a preocupação é
com a inflação, que "prejudica a
competitividade dos manufatu-
rados brasileiros no exterior",
disse Garnero.

O programa, além de Garne-
ro contou com as presenças de
Pedro Conde, da Federação Bra-
sileira de Associações de Ban-
cos; e do presidente do Grupo
Gerdau, Jorge Gerdau.

O presidente do Banco Cen-
trai disse, logo no início, que "o
Brasil exerce uma administra-
ção criteriosa da dívida" e que a
política de austeridade econòmi-
ca do Governo foi iniciada há
dois anos.

Estamos procurando nos
adaptar à realidade de forma
natural — acrescentou.

Durante o programa os em-
presários, com Pedro Conde à
frente, acentuaram que a con-
tenção dos gastos públicos e o
controle das estatais "estào se
realizando com muita lentidão.
Esperamos que o processo se
acelere agora". Outro consenso
entre os empresários, proclama-
do por Mário Garnero:

É impossível conviver com
uma inflação de 100%.

Aumentar a eficiência
O grande segredo para o Go-

verno e empresas privadas ultra-
passarem as dificuldades que
encontrarão em 1983 será o au-
mento da eficiência: "Quem náo
aumentar sua eficiência terá sé-
rios prejuízos", afirmou o presi-
dente do Banco Central, Carlos
Geraldo Langoni, ao admitir —
em entrevista após o programa

— que o Governo fará um redi-
mensionamento dos subsídios,
adaptando-os às necessidades
do país.Não se trata de extinguir
os subsídios para a agricultura.
Estamos estudando os mecanis-
mos e também vamos continuar
financiando as exportações com
recursos provenientes do orça-
mento fiscal — explicou o presi-
dente do BC. Anunciou também
que a programação orçamentá-
ria na área monetária estará
concluída em novembro.

O presidente do Banco Cen-
trai esclareceu que "o ajusta-
mento que se fará na economia
para o próximo ano será mais
suave do que o realizado em
1981. Haverá menos problemas,
e permitirá que o país se prepare
para um novo processo de de-
senvolvimento econômico nos
próximos anos.

Os empresários podem ter
certeza de que o Governo vai
cortar seus gastos e procurará
ter maior eficiência. Os cortes
nas importações persistirão, e
sei que muita coisa que deixare-
mos de comprar no exterior será
produzida aqui. Temos de apro-
veitar a ociosidade existente no
parque industrial brasileiro —
declarou.

Ativos líquidos
Assinalou também que o

Banco Central, como outros
bancos centrais do mundo o fa-
zem, "está procurando tornar
seus ativos líquidos. Isso é natu-
ral mesmo em épocas em que
não há crise. É sempre bom isso,
pois haverá um canal aberto pa-
ra a negociação".

O balanço de pagamentos es-
te ano será fechado. Pode escre-
ver para os pessimistas: ele será
fechado mesmo. Creio também
que os que defendiam a negocia-
ção da dívida já mudaram seu
posicionamento, pois o exemplo
do México foi uma liçáo — acres-
centou.

Revelou Langoni que nos úl-
timos 12 dias os recursos exter-
nos para financiamentos volta-
ram a fluir para o Brasil.

Os empresários nacionais
precisam acreditar que náo ha-
verá alteração na política cam-
bial. Podem utilizar recursos da
63 normalmente, sem receios —
foi uma das afirmações mais en-
fáticas do presidente do BC.

Importação cai até US$7bilhões
Carlos Max Torres

Leia editorial "Novos Começos

Brasília — Um corte entre 6
bilhões e 7 bilhões de dólares nas
importações (que desceriam da
marca dos 21 bilhões de dólares,
na qual deverão estacionar no
final deste ano, para no máximo
15 bilhões) está sendo cogitado
pelo Govemo — de acordo com
duas fontes, uma que assessora
um ministro da área econômica
e outra com acesso aos estudos
preliminares nesse sentido — co-
mo a única alternativa capaz de
garantir a recomposição das
contas externas do país em 1983.

Se uma decisão dessa magni-
tude for efetivamente adotada,
uma das fontes disse não haver
dúvidas de que as autoridades
econômicas trabalham com uma
diminuição real da taxa de cres-
cimento do Produto Interno
Bruto (PIB). Assim, a redução
das importações seria o princi-
pai ingrediente para obtenção
de um significativo superávit co-
mercial no ano que vem. a seguir
as previsões feitas na segunda-
feira pelo Ministro da Fazenda.
Ernane Galvêas.

A conquista de um saldo de 5
bilhões de dólares na balança
comercial, como recomenda
Galvêas, resultaria, dessa forma,
mesmo com a queda das expor-
tações em relação ao valor final
de 1982. esperado om torno de 22
bilhões de dólares. Sem detalha-
mentos sobre a forma de pôr em
pratica aquele corte, persiste a
indagação quanto ao destino a
ser dado à lei salarial, que no
momento, segundo a fonte que
assessora o ministro, só tem
apoio de dois ministros: Murilo
Macedo e Camilo Pena. Mas as-
sim mesmo com algumas altera-
ções, como a eliminação dos 10r>
acima do INPC para quem ga-
nha até três salários mínimos.

Prevé-se que as importações
de petroleo em 1983 deverão

— Valendo-se de sua experiência e
de sua posição no mercado interna-
cional, a Petrobrás passou a atuar na
exportação de produtos brasileiros,
reforçando nosso peso na balança do
comércio exterior — disse ontem o
Presidente Figueiredo ao falar para
cerca de 1 mil participantes do 2o
Congresso Brasileiro de Petróleo, no
Rio, aonde veio especialmente para
esse encontro.

Embora o tom do discurso do Pre-
sidente Figueiredo tenha sido de oti-
mismo, com o aumento, durante o seu
Governo, das reservas de petróleo
(passaram de 1 bilhão 264 milhões
para 1 bilhão 589 milhões), o presiden-
te da Petrobrás, Shigeaki Ueki, res-
saltou a gravidade da crise mundial e,
apesar de afirmar que "o Brasil pode
sair da crise", lembrOu também que"estamos vivendo dias difíceis. Os
males que assolam o resto do mundo
nos atingem igualmente: inflação, de-
semprego, dificuldade de expor-
tação."

manter-se nos 9.9 bilhões de dó-
lares em que estão situadas nos
últimos 12 meses terminados em
agosto (com queda de 0.50% em
relação ao período anterior), re-
servando-se as disponibilidades
de dólares restantes — 5 bilhões
a 6 bilhões — para a aquisição
dos demais itens, como máqui-
nas e equipamentos.

Os técnicos que estão traba-
lhando nesse perfil de importa-
ções para 1983 esbarram em
duas dificuldades práticas: a) o
setor exportador depende de im-
portaçôes para assegurar a pro-
duçáo de manufaturados (o
exemplo mais invocado é o da
Embraer, que importa pelo me-
nos 10% dos componentes para
a fabricação do avião Bandei-
rantei; b) um golpe tão drástico
nas importações fatalmente terá
efeito negativo sobre a entrada
de dólares no pais — é o caso das
operações de suppliers credit ou
crédito vinculado à importação,
através das quais é assegurado
um financiamento em moeda,
desde que parte dele seja gasto
na aquisição de equipamentos
no mercado fornecedor do capi-
tal.

Se o Governo se convencer da
conveniência técnica dessa deci-
são, restará a tarefa diplomática
de neutralizar seu impacto no
exterior, quando o Brasil será
tomado como pais tâo protecio-
nista e fechador de mercados
quanto aqueles que acusa hoje.
Por isso, deverá ganhar tempo,
uma vez que as retaliações só
são esperadas no período de um
ano e a conta-gotas.

O argumento político mais
contundente, contudo, é de que
ao pais não resta, pelo menos no
momento, outra alternativa se-
não retrair suas compras e sua
necessidade de dólares.

Sobriedade

Incomum nos encontros entre em-
presários e o Presidente da República
o clima ontem no Riocentro, onde se
realiza o 2o Congresso Brasileiro de
Petróleo, era de sobriedade. De um
lado os empresários se queixavam da
situação econômica do país, e até o
ex-Presidente Geisel comentou que"o Brasil tem tudo para sair dessa
crise". De outro, o Presidente Figuei-
redo chegava com sua comitiva e se
dirigia rapidamente à mesa.

A cerimônia começou com o dis-
curso do presidente do Instituto Bra-
sileiro do Petróleo—IBP, Plínio Can-
tanhede, que mostrou as dificuldades
da produção de petróleo no país. Em
seguida, o presidente da Petrobrás
comentou que "o mundo atravessa
uma crise de inegável gravidade, que
se traduz em desemprego, excesso de
capacidade de produção em todos os
setores da economia, redução do co-
mércio mundial, falência de países, de
grandes empresas e de bancos, queda
do consumo de petróleo decorrente
muito mais da recessão do que das
medidas de substituição ou conserva-
çáo de energia".

Mas o Sr Ueki não ficou aí. Ele
acredita que o Brasil pode sair da
crise "e a maior prova disso", comen-
tou, "é não estarmos entre os 46 pai-
ses hospitalizados no FMI — Fundo
Monetário Internacional —• nem mui-
to menos entre os 21 que se encon- •
tram na sala de tratamento intensi-
vo." O presidente da Petrobrás voltou
a repetir a queixa do Presidente em
seu discurso na Assémbléia da Orga-
nização das Nações Unidas — ONU —
afirmando "que é necessário que os
países desenvolvidos liberalizem o co-
mércio internacional, reduzindo as
barreiras aos produtos dos países em
desenvolvimento."

Em seguida, o diretor da Petro-
brás, Orfila Lima dos Santos, entre-
gou o título de Sócio Emérito do IBP
— Instituto Brasileiro de Petróleo —
ao presidente do CNP, Oziel Almeida
Costa, ao ex-presidente da Petrobrás,
Araken de Oliveira, ao Sr Shigeaki
Ueki, ao diretor da Esso, Willian Zat-
tar, e ao funcionário da Petrobrás,
Aldo Zucca. Encerrando a solenidade,
falou o Presidente Figueiredo, corri-
gindo o erro impresso em seu discurso
dos 29 anos da Petrobrás (estava 30
anos) e enaltecendo a empresa estatal
e o IBP pelos serviços prestados na
área do petróleo.

À saída, sem que fosse abordado
por inúmeros empresários como sem-
pre acontece, o Presidente Figueiredo
parou para atender a um pedido de
autógrafo da filha do ex-presidente da
Petrobrás, Geonisio Barroso, Angela
Barroso, que se identificou e ele logo
retrucou:

Eu conheci seu pai através de
um telefone do Presidente Geisel —
comentou o Presidente pedindo que o
ex-Presidente Geisel assinasse
também.

Mas ela está querendo o seu
autógrafo e náo o meu — respondeu o
ex-Presidente Geisel.

Mas você também é Presidente —
respondeu o Presidente Figueiredo
perguntando à moça se ela queria.

É claro que quero, e como quero
— disse Angela Barroso.

O Presidente Figueiredo seguiu
para sua residência na Gávea Peque-
na e hoje, às 8h30nyn. viaja a Aracaju,
onde inaugura uma fábrica de amónia
e uréia da Petrobrás e. em seguida, a
Natal, onde pernoita. Na quinta-feira,
o Presidente vai à Paraíba e depois
volta para Brasília.

A Petrobrás informou
ontem novo recorde na
produção brasileira de pe-
tróleo, com a extração de
283 mil 028 barris na se-
gunda-feira. O recorde an-
terior tinha sido a produ-
ção de 281 mil 638 barris,
em 7 de abril deste ano. A
meta da Petrobrás é pro-
duzir cerca de 310 mil bar-
ris por dia até o final deste
ano.

Os 28 poços da Bacia de
Campos contribuíram
com 36,7% da produção
total de anteontem (103
mil 907 barris). A Bahia
está em segundo lugar,
com 77 mil 366 barris, se-
guida por Sergipe, Espíri-
to Santo, Rio Grande do
Norte, Ceará e Alagoas.

O novo campo de Espa-
da no litoral do Ceará co-
meçou a produzir 2 mil
076 barris em seu primeiro
dia de operação, anteon-
tem. Junto com Xaréu e
Curimã, a produção cea-
rense, anteontem, foi de
12 mil 642 barris. Com a
entrada em operação do
campo de Atum, daqui a
um ano, a produção marí-
tima do Ceará deverá pas- /
sar para 18 mil 240 barris
por dia.

A Petrobrás informou
também que está am-
pliando o Sistema de Pro-
duçào Antecipada do
campo de Bonito, para
que a sua produção cresça
entre 15 mil e 20 mil barris
por dia, até o final do ano.
Também o Sistema de
Garoupinha deverá pro-
duzir mais 8 mil barris por
dia a partir de novembro.

A. Saudita vende
mais petróleo

Brasília — A partir de
janeiro do próximo ano, a
Petrobrás vai comprar di-
retamente da empresa pe-
trolifera estatal da Arábia
Saudita, Petromim, 100
mil barris de petróleo por
dia, duplicando assim
su^s compras atuais. Com
o aumento das compras à

. Petromim. a Petrobrás
vai diminuir, automática
e proporcionalmente,
suas aquisições de petró-
leo da multinacional
Aramco, hoje de 160 mil
barris/dia.

A informação é do Mi-
nistro das Minas e Ener-
gia, César Cais, após se
despedir do presidente da
Petromim, Abdulhady
Taher, e se juntar à comi-
tiva do Presidente Figuei-
redo com destino ao Rio
de Janeiro. Mas o paga-
mento não terá carência
de um ano, segundo um
assessor do Ministro. Cais
confirmou que, apesar do
tom informal do jantar
que ofereceu ao empresa-
rio saudita, o encontro
serviu para que se discu-
tissem novos campos de
cooperação entre os dois
países. Apontou a área
mineral como a mais pro-
vável de se concretizar.
Disse que a Companhia
de Pesquisas de Recursos
Minerais — CPRM — de-
verá enviar uma missão
técnica à Arábia Saudita
para ajudar o pais a de-
senvolver um programa
mineral.

Salário mínimo

deve passar para

Cr$ 23 mil 550
O novo saláriomínimo para os Estados

do Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverá
passar para Cr$ 23 mil 550. se o Governo
usar apenas o INPC de 41,8% — ontem
divulgado pelo IBGE — para fazer o rea-
juste. Se, no entanto, o Governo voltar à
prática de aumentar o saláriominimo em
110% do INPC, como ocorria de novem-
bro de 1979 até novembro de 1980, o
saláriomínimo passará dos atuais Cr$ 16
mil 608 para Cr$ 24 mil 244.

Os novos saláriosminimos para todo o
país serão fixados através de decreto pre-
sidencial dentro das próximas semanas,
Ontem, o IBGE apenas divulgou o INPC
(índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor) de 41,8%, válido para os'reajustes
salariais de novembro, que corresponde
ao período de março a setembro deste
ano. Segundo o IBGE, o INPC de se tem-
bro foi de 4,75%, o menor do ano. Nos
últimos 12 meses, o índice é de 97,2%.

Um terço da população
A fixação do saláriomínimo interesss

diretamente a um terço da populaçàc
economicamente ativa do país: segunde
o Censo de 1980, realizado pelo IBGE
quase 14 milhões de pessoas ganham, nc
Brasil, até um saláriominimo. Em alguns
Estados, como Alagoas, 60% da popula-
çáo economicamente ativa ganham até
um saláriomínimo. Nos Estados mais de-
senvolvidos do Sul, esta porcentagem cai
abaixo de 20% da força de trabalho.

O fato de o Governo aumentar o salá-
riomínimo por 110% ou 1007" do INPC
afeta todos os assalariados. É que, todas
as vezes que o mínimo é aumentado ape*
nas pelo INPC, todos os assalariados
caem em faixas de reajuste menores.
Exemplo: quem ganhava antes quase 10
saláriosminimos, sendo reajustado por
100% do INPC, cai agora para a faixa de
reajuste de 10 a 15 salários, com menor
percentual de aumento.

IO JORNAL DO BRASIL só publicará
a tabela dos reajustes salariais quando
o Presidente da República fixar ofi-
cialmente o novo salário mínimo.]

Exportação de

serviços fica sem

encargos sociais

Brasília — Férias anuais no Brasil
com a família e às custas da empresa,
depois de dois anos de permanência no
exterior, é uma das determinações do
projeto de lei encaminhado ontem pelo
Presidente Figueiredo ao Congresso Na-
cional via seu Chefe do Gabinete Civii,
Leitão de Abreu. O projeto, que isenta as
empresas de todos os encargos sociais,
com exceção do INPS, dispõe sobre em-
pregados do setor de engenharia que se-
jam contratados ou transferidos para o
exterior.

Todos os empregados contratados no
Brasil e transferidos para o exterior (mes-
mo que cedidos para empresas estrangei-
ras) por empresas prestadoras de serviços
de engenharia, inclusive consultoria, pro-
jetos e obras, montagens, gerenciamento
e congêneres, serão abrangidos pela nova
lei, caso venha a ser aprovada no Con-
gresso. Só há uma ressalva: os que forem
prestar serviço provisório, num prazo má-
ximo de 90 dias e recebendo passagens de
ida e volta e diárias extras.

Principais pontos
O salário-base será sempre estipulado

em moeda nacional, mas poderá ser pago
em moeda estrangeira;

fica assegurada a volta do empregado
após três anos de trabalho contínuo, por
motivos de saúde ou familiares, cabendo
o custeio de retorno à empresa, salvo
quando houver demissão por justa causa;

Ficam suspensas as contribuições refe-
rentes a salário-família, Sesi, Sesc, Senac,
Senai e INCRA;

A contratação do empregado por em-
presa estrangeira, para trabalhar no exte-
rior, será condicionada à prévia autoriza-
ção do Ministério do Trabalho. A empre-
sa deverá ter participação de no mínimo
5% de pessoa jurídica residente no Brasil;

A empresa estrangeira, sem prejuízo
das vantagens e garantias da legislação
de seu país, assegurará as despesas de
viagem de ida e volta ao empregado e a
seus dependentes, desde que residam
com ele, e seu retorno definitivo por moti-
vo de saúde ou término do contrato de
trabalho:

O aliciamento de trabalhadores brasi-
leiros por empresa estrangeira, para tra-
balhar no exterior, ficará sujeito ao regi-
me da lei proposta, sob pena de detenção
de um a três anos e multa;

Os empregados abrangidos pelo proje-
to-de-lei terão direito a seguro de vida e
acidentes pessoais nunca inferior a 12
vezes o valor de sua remuneração mensal;

Também terão garantidos serviços gra-
tuitos de assistência médica e social.

Ainda dentro dessa no-
va cooperação entre o
Brasil e a Arábia Saudita,
o Ministro César Cais in-
formou que empresas bra-
sileiras vão participar de
projetos de fábricas de
oleos lubrificantes, tanto
na parte de construção ci-
vil como no fornecimento
de equipamentos. Salien-
tou que os sauditas estào
interessados em importar
serviços de engenharia do
Brasil, além de aumentar
suas compras de produtos
— frangos congelados e
resfriados — e equipa-
mentos.

Estatal tem aval da
União para 

"leasing"

Brasília — O Presidente Figueiredo
assinou decreto ontem autorizando em-
presas, entidades e autarquias estatais a
realizarem, com aval da Uniào. operações
de arrendamento mercantil com empre-
sas estrangeiras para "aluguel" de equi-
pamentos. O decreto estabelece um teto
de CrS 500 bilhões (23 milhões 688 mil
dólares), reajustáveis mês a mês, via
ORTNs, para as operações a serem reali-
23 cias

A medida abre uma alternativa para
as estatais enfrentarem o próximo ano,
que se caracterizará por cortes significati-
vos nas importações, especialmente das
estatais. A exposição de motivos, dos
Ministros Delfim Neto e Ernane Galvêas,
esclarece que as operações de arrenda-
mento mercantil permitem a entrada dos
equipamentos estrangeiros necessários
aos grandes projetos em execução no
país. sem contudo entrar na contabilida-
de da balança comercial.
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Comincl compra o
Banco do Comércio

São Paulo — O Banco Co-
mprcio e Indústria de São
Paulo — Comind — formali-
zou ontem a compra do con-
trole acionário do Banco do
Comércio S'A, negociação
que teve autorização prévia
do Banco Central. O valor
do negócio não foi revelado,
mas fontes do mercado esti-
mam que ficou entre CrS 6
bilhões 500 milhões e Cr$ 7
bilhões.

O Comind, que deverá co-
municar hoje às Bolsas de
Valores do país a compra do
Banco do Comércio S'A, em
nota oficial distribuída on-
tem à noite confirma: "A
partir de hoje a administra-
çào do Banco do Comércio
S A passa a ser exercida pe-
lo Comind". A sede do Ban-
co do Comércio é em San-
tos. e tem filiais em Brasília,
Campinas, São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte e
Curitiba, com um total de 12
agências.

Crescimento
O controle do Banco do

Comércio era dos irmãos
Antônio Luiz e José Roberto

Lamachia, que detinham
95% do seu capital. Perma-
necem ainda em poder da
família Lamachia uma dis-
tribuidora, uma financeira e
a companhia de leasing. Os
depósitos do banco chega-
vam em fins de setembro a
Cr$ 2 bilhões 220 milhões, e
seu lucro a cerca de Cr$ 100
milhões.

As negociações foram ini-
ciadas há três meses e de
imediato o Banco Central
foi avisado, aprovando a
compra do Comércio S/A pe-
lo Comércio e Indústria. O
presidente do Comind, Car-
los Eduardo Quartim Bar-
bosa, não quis ontem fazer
comentários a respeito da
compra, e seu vice-
presidente, Paulo Gavião
Gonzaga, está no exterior.

Com a compra do Banco
do Comércio, o Comind
atinge um total de Cr$ 45
bilhões em depósitos. A fa-
mília Lamachia resolveu ne-
gociar o banco por verificar
que não teria condições de
competição com os grandes
conglomerados existentes
no país.

Brazmedia — Com o obje-
tivo de estreitar suas liga-
ções com a América Lati-
na, e principalmente o
Brasil, a revista norte-
americana Newsweek es-
colheu o Rio como sede
para seu correspondente
Barry Came e nomeou a
Brazmedia Internacional
sua representante para a
venda de espaço publici-
tário no pais.

Bovmesb — A Bolsa de
Valures de Minas-Espírito
Santo-Brasília teve nos
primeiros nove meses do
ano crescimento de 270%
no valor de negócios dos
pregões, atingindo CrS 13
bilhões 200 milhões. Em
volume de títulos o cresci-
mento foi de 150% , com 4
bilhões 859 milhões 767
mil 904 papéis.

Intercontinental — A In-
tercontinental Engenha-
ria Ltda promove hoje se-
minário interno para seus
engenheiros e técnicos do
Rio e São Paulo sobre o
método de alvenaria utili-
zado em algumas de suas
obras.

Farris — A Comércio e
Indústria de Material Tec-
nico Ltda e a Teiedyne du
Brasil Comércio e Indús-
tria Ltda oferecem hoje às
18h coquetel pela forma-
ção de sua coligada Farris
do Brasil Indústria e Co-
mércio Ltda, no Clube dos
Banqueiros e Segurado-
res, Senador Dantas, 74,
17°.

CELC — O Centro de Es-
tudos sobre Licitações e
Contratos realiza de hoje
a sexta-feira no São Paulo
Hilton Hotel "Seminário
sobre Empréstimos Inter-
nacionais".

IEEE — O Instituto de En-
genheiros Eletricistas e
Eletrônicos e a Associa-
ção Brasileira de Teleco-
municações realizam a
partir de hoje na Acade-
mia Brasileira de Ciências
palestras sobre "Os pro-
gramas e projetos da
CPQD da Telebrás".

Câmara Alemã — A Cà-
mara de Comércio e In-
dústria Brasil-Alemanha
promove hoje às 20h, no
Hotel Intercontinental,

palestra do presidente da
Confederação das Indús-
trias e do Comércio da Re-
pública Federal da Ale-
manha. Ottc Wolff.

Lloyd — A Lloyd Indus-
trial Sul Americano — Cia
de Seguros desde dia 4 es-
tá atendendo em seu novo
endereço, Rua do Merca-
do, 11, 3o, 5o e 6o andares,
tel: 224-2232; Telex
(021)31740.

Ademi — Com palestras
de Mauro Magalhães, pre-
sidente da Associação dos
Dirigentes do Mercado
Imobiliário, e de Jamir
Sansovici, empresário do
ramo imobiliário, come-
çou ontem o Curso de In-
corporação Imobiliária
promovido pelo Núcleo de
Treinamento Tecnoló-
gico.

Volvo — O primeiro cami-
nhão Volvo fabricado nos
Estados Unidos, modelo
F7, deixou a linha de mon-
tagem da fábrica Volvo-
White em New River Va-
ley, Virgínia, a 30 de se-
tembro.
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BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Bolsa sobe 0,6% e no

fechamento cai 0,5%
Foi um mercado quase estável o de ontem da

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro: operou em alta
de 0.6%, com IBV de 5 mil 176 pontos, e, no
fechamento, caiu 0,5%. Os negócios totalizaram
245 milhões de ações no valor de CrS 1 bilhão 804
milhões, representando um crescimento de 27,7 1%
em relação ao pregão anterior.

No mercado futuro, faltando 13 dias para o
vencimento de outubro, foram firmados contratos
com 91 milhões de títulos no valor de CrS 1 bilhão
38 milhões. No mercado à vista, os negócios soma-
ram 136 milhões de títulos, equivalentes a Cr$ 745
milhões.

Foram suspensas as operações com papéis da
CBEI — Cia. Brasileira de Engenharia e Indústria

até que a empresa confirme o pedido de falência
requerido pela Feltal S.A. Importação e Exporta-
çào. Também os negócios com as ações da Engesa

Engenheiros Especializados — a Bolsa do Rio
aguarda explicações sobre a constituição, em as-
sociação com a Philips, de uma nova companhia
de fabricação de equipamentos militares.

Das 35 ações do IBV, 11 subiram, nove caíram,
11 permaneceram estáveis e quatro não foram
negociadas. As maiores altas foram Acesita OPc
(5%). Petrobrás PPe (3,16), Light OS (3.16%), Docas
de Santos OP (2,82%) e Cemig PP (2,27%). Com
uma desvalorização de 8,62%, Samitri OP foi a
queda mais acentuada do dia, seguida de Fertisul
PA (5%), Mannesmann PP (3,64%), Rio-grandense
PPcc (2,98%) e Banerj PP (2,92%).

Títulos
Cotações (Cr$)Ouant

(mil) Abert Fech Máx Min
% s/ ind deMéd do LucratMédDiaant No ono Títulos

Cotações (Cr$)Ouant
(mil) Abert Fech Máx

% s/ Ind deMéd do lucrat
MédDiaant No ano

Acesita op 19.109 1.00 1,05 1.05 1,00 1.05
B.Amozonioon 247 1,70 1,71 1,75 1,70 1,71
B Bandeirantes Inv. on 9 1.01 1,01 1.01 1.01 1,01
BBras.ion 2 321 13,60 13,10 13,70 13,00 13.29
B Brasil pp 15.574 14,30 14,05 14.50 13,90 14.09
BEconomicopn 7 6,16 6,50 6,50 6,16 6,26
B.Mercantil Brasil pn 130 6,35 6.35 6,35 6,35 6,35
B.Mercantil Invest. pp 3 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01
B.Nacional on 54 3,70
B'Nacional pn 2 755 3,70
B.NordesteonB Nordeste ppBanerj onBanerj ppBanespaonBanespa pnBanespa ppBangu Desenvolv. op 2
Bardella ppBelgo Mineira op
BradescoosBradesco psBradesco Inv psBrahmaopBrahma ppCataguases leop paCemig ppDocas Santos opEstrela ppFertisul paFertisul pbFinamciFinorciFiset Reflorest.ciFiset Turismo ciGerdau ppJosé Silva pplight osLoias Americanas osMannesmann op

86 6,20787 6,60
.201,401,72

2.133 722 2.400.605.280 2.901.828 2.75
13 3,05
86 2,9023 3,507.051,496 7,55160 0,78

625 0.45585 2,55500 1,23122 1,00250 0,7013 016 0,2913.293 0,47
272 0,631.000 0,281.220 3,101.868 4,35
569 0.98182 8,10

5.260 1,90

6.355,013,703,706,006,651,201,301,722,132,350,602,902,70
3,052,853.507,057,410,780,442,551,23
0,950,700,290,460.640.283,004,35
0.978,251,92

6,355,013.703,706,206,651,201,401,72
2,132,450,60
3,002,75
3,052.903,507,057,560,78
0,452.55,1,231,000.710,290,480,640,283,104,35
0,988,251,92

3,703,705,816,601,201,301.722,132,300,602.90
2,70

3.703.705,996,611,201,331.72
2,132.370.602,962.70

3.05 3,052.85 2,86
3.50 3,507,05 7,057,40 7,45
0,78 0,780,44 0,452,55 2.551,23 1,23
0,95 0.950,70 0.700.29 0,290,46 0,460,63 0,630,28 0,283,00 3,034,35 4,35
0.97 0.988,10 8,121,85 1,89

5.00 89 74
6.88 185,87

•0,08 21 1.96•0,71 212,20249,40277,29357,86
est 190,72est 190.72356,55

1,38 266,53480,00-2,92 532,00162,26155,47•2,87 162,33206,90- — 131,56
est 174,19

191,82f75,46208.33
0,57 186,51

EST 337,10165,96
2,27 166.67
2,82 132,811 10,815.00 193,8812,50 77,78193,33
2,13 127,78
3,08 116,67107,69
5,02 185,89255,88
3,16 233,33
0,25 130,97
2,07 225,00

Mannesmannpp 4.947Mesblaop 1Mesbla pp 4Moinho Fluminense op 293Nova América op 50Novo Américo pp 10Petrobrás on 2 033Petrobrás pn 1 7Petrobrás pp 28 580Petroq. Camaçari on 200Riograndense pp 1.447
Samitriop 5 2,65
Sou/oCru/op 844 10.50
Supergasbrásop 5 5,90

1,654.00
2,2010,303,103,106,0010,001 1,055.712,30

1.504.00
2,2010,153.103,105,9010,0511,055,712,25

1,654.00
2,2010,30
3,103,106,1010,051 1,405.712,30

1.50 1,59 -
4,00 4,00
2 20 2,2010,1 1 10,14
3,10 3,103,10 3,105,90 5,9810,00 10,0310.80 11,075,71 5,712,25 2,28-

2,65 2,65 2,65 2,6510,50 10,60 10,50 10.50
5.90 5.90 5,90 5.90

Telerjon 163 0.66 0,66 0.70 0,65 0,67Teleripn 29 2,81 2,82 2,82 2,80 2.81Tibrásea 15 23,00 23,00 23,00 23,00 23.00
Uniparbn 5 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
Umporon 10 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30
Uniparpa 26 6,80 6,80 6,81 6,80 6,80
Uniporpb II 6.B0 6.80 6,60 6,80 6,80
Vale R.a Doce op 923 11.50 11,50 11,50 11,50 11,50
Vale Rio Doto pp 517 13,85 I3,.t0 14,00 13,40 13.09

3,64 248,44107,24
EST 97.35

0.30 202,80142,86169,40
0.34 174,854.48 227.443.26 215,37213,86
2,98 213,08

185,31
EST 229,26200.00

6.35 163.41EST 189.86337,24
159,78188.06302,22302,22
128.92

0,14 206.70
White Mortinsop 3.188 2,35 2,36 2,40 2.34 2.36 E5T 191,87

Mercado Futuro

Títulos
B. Brasil ppB. Brasil ppBoncspa ppBanespa ppMorinesmonn opPetrobrás pp

Venc. Ult. Med. Ouant. (mil)
Out 14,20 14.38 18.880Do/ 16,50 16.55 3.100Out 2.35 2.38 4 180
De/ 2,75 2.75 1.500Out 1.90 1.90 1 700
Out 11.25 11.33 61.610

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO

São Paulo — O mercado de ações da Bolsa de
Valores de Sào Paulo mostrou ontem comportamento
superior ao registrado no pregão de segunda-feira, O
índice Bovespa fechou apresentando uma alta de
1,4%, para um volume negociado de Cr$ 1 bilhão 637
milhões 804 mil 880.

O volume negociado à vista, que participou com
64.9% do total geral, atingiu Cr$ 1 bilhão 62 milhões,
apresentando um crescimento de 18,5% em compara-
ção ao montante registrado na segunda-feira. Do total
negociado á vista, Cr$ 581 milhões corresponderam a
operações com opções.

Os papéis de primeira linha (blue-chips) tiveram
queda de 0.4% na média de seus preços. Das sete ações
que compõem este grupo, trés permaneceram está-
veis. trés registraram baixa e uma não foi negociada.
Os títulos de segunda linha subiram 0.4% na média de
seus preços. As ações que mais subiram ontem: Telesp
oe (12,0%) e Suzano I.PA (8.3%). As maiores baixas
foram nos papeis de Confab pp (5.2%) e Olvebra (5,1%).

Titulo» Aber. Min. Méd. Máx. Fech. Osc. Quant. Aber. Min. Méd. Máx. Fech.

Titulos Aber. Mfn. M*d. M6x. Fech. Osc. Ouant.(mil)
Acesita op 1.00 0.98 1,00 1,00 0.98 -2,0 3 240
Aj;os V.ll op 0,27 0,27 0,29 0,27 0,29 4-7.4 1 130
A;os V.ll pp 0,30 0,30 0.31 0,30 0 30 3 276
Adubos Cro pp 0.30 0.30 0.30 0,30 0,30 -3,2 301Alpargatas on 14 40 14.40 14,55 14,46 14,55 + 1.7 1.000
Alpargatas pn 11,60 11,60 11,65 11,60 11,65 386Amazonia on 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 148America Sul on 1.65 1.65 1,65 1,65 1,65 20America Sul pn 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 21And Clayton op 1,60 1.60 1,60 1,60 1.60 2 099And Clayton op 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 +3,4 280Anhanguero op 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 750Antarct Nord pn 4,80 4,80 4,80 4.80 4,80 r— 20Antarctica Mg on 0.90 0,90 0.90 0.90 0,90 15Antarctica Mg pn 0,90 0.90 0.90 0,90 0,90 20A'no pp 9,00 9,00 9.00 9.00 9.00 49Aux.l.ar on 1,80 1.80 1,80 1,80 1.80 78Auxiliar pn 0,60 0.58 0.60 0,58 0,60 5 404
Bandeir Inv pp 1.17 1,17 1,57 1,17 1,17 —Bandeirantes on 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 142Boner, pp 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 100Bones pa on 1.91 1,91 192 1.92 1.92 +1.0 37Banespo pn 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 -1,7 4Banespa pp 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 95Bordello pp 2<?0 2.85 2.95 2.91 2,85 5.900Baumer pp 0.85 0 85 0,85 0,85 0,85 2Belgo M.ne.ro op 2.70 2.70 2,75 2.71 2,70 3 314
Besc pn 0.65 0.65 0.65 0,65 0.65 42B'adesco on 3,05 3,05 3,05 3.05 3.05 2 441
Bradesco pn 2.85 2.85 2,85 2,85 2,85 4 548
B'odesco Inv pn 3.45 3.45 3,50 3.48 3,50 891Brahma op 7,51 7,50 7,51 7.50 7,50 +8.6 135Brahma pp 7,45 7,45 7,50 7,46 7,50 759Brasil on 13,50 13,10 13,50 13,34 13.30 -0.3 1 223
Bras.i pp 14.40 13.90 14.50 14.07 13,95 -1,4 948Bras.M op 2,80 2.80 2.80 2.80 2.80 65Brosmo'or pp 5.55 5.50 5.55 5.53 5 50 -1.2 500
Br.~q Mimo pp 0.52 0,52 0.52 0.52 0.52 4 896
Cam Correa pp 6,20 6.20 6.20 6,20 6.20 + 1,6 500
Como^on pn 5.60 5,60 5.60 5,60 5,60 335Caso Anglo PP 11.35 11.35 11,35 11,35 11,35 + 1.3 100
Cbv Inds Mec pp 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 -1.3 1000Cemig pp 0.44 0,44 0,44 0.44 0.44 100
Cerv Polor pn 5.15 5,15 5.20 5.20 5,20 0.9 529Cerv Polar on 4.50 4.50 4.50 4,50 4,50 + 4,6 1 000
Ccsp pn 0.77 0.77 0.79 0.78 0.79 -1.2 1.863Cevol pn 0.90 0,90 0.90 0.90 0.90 — 3 720
Ch.orel!. oo 4.70 4.70 4,70 4.70 4,70 2.1 600Oa Her.ng pp 5.60 5,50 5.60 5.51 5.55 +0.9 3 000
Geo po 0 95 0 95 0.95 0 96 0.98 +3.1 13 376
C.m Caue op 1.80 1.80 1,80 1,80 1,80 — 50
C rn Itou pp 4.59 4,59 4.59 4.59 4,59 -0.2 44
C.me par pp 1.70 1.70 1,70 1.70 1.70 — 109
Cob'asmo pp 1.60 1.60 1 60 1.60 1,60 — 1 100

(mil)
Cofap pp 1,15 1,15 1,15 1.15 1.15 2 000Confab pp 1,85 1.80 1,85 1,84 1,80 -5.2 2 050
Cons A Lind pp 0.60 0,60 0,60 0,60 0,60 971
Const Beter pp 1,75 1.75 1,75 1,75 1,75 100
Consul pp 13.50 13,50 13,50 13,50 13,50 2
Consul pp 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 37
Copas pp 0.86 0,86 0,86 0,86 0,86 -- 1 669Copene on 5.30 5.30 5.30 5,30 5,30 924
Copene pp 2.70 2.65 2,70 2,68 2,65 -1,8 2 343
Cosiguo on 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 210
Cosigua pn 1,60 1,60 1,60 1.60 1,60 200
Cruzeiro Sul pp 0.62 0,58 0,62 0,59 0.60 +3.4 935
Dohler pp 2.90 2.90 2.90 2,90 2.90 2.250
Duratex pp 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 + 1.9 636
Eberle pn 1.95 1,95 2,00 1,96 2,00 +2,5 1150
Ecisa pp 1.02 1.00 1.02 1,02 1,00 120
Economico pn 6,20 6,20 6,70 6,58 6.70 +9,8 211
Eletrobros pp 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 +2,5 130
Eluma op 1.50 1.50 1,50 1,50 1,50 + 15.3 110Eluma PP 0. 1.55 1.55 1,55 1,55 +3.3 100
Embroco Dn 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 20
Embraco pn 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 47
Embraco on 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 5
Est Parana on 4.00 4,00 4,00 4,00 4,00 3
Est Parana pn 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3
Estrela op 1,10 1.08 1,10 1.09 1,08 -1.8 375
Estrela pp 1,25 1.18 1,25 1,21 1,20 2 450
Eternit op 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 -0.1 40
FNV pp 1.72 1.70 1,72 1,71 1,70 -2.8 1.065
Farol pn 1.03 1.03 1,03 1.03 1.03 +0,9 350Fer lam Bras op 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 8
Ferbasa pp 0.95 0,95 0.95 0.95 0.95 -2.0 200
Ferro ligos pp 0,33 0,33 0,34 0,34 0.34 150
Fibam op 0,17 0.17 0,17 0,17 0,17 10
Fibam pp 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 15
Frigobros pp 1,15 1.12 1.15 1,15 1.12 -2,6 576
Fund Tupy pi 0.85 0,85 0,85 0.85 0.85 +6,2 3.232lap on 0.70 0,70 0,70 0,70 0.70 -2.7 80
lguoc;u cofe pp 2.80 2.80 2,80 2,80 2,80 150
Imcosul pp 1.20 1,20 1,20 1,20 1,20 201
Ind Vit'ares pp 0,38 0.37 0.38 0,38 0,37 2 200Inds Romi op 0.80 0,80 0,80 0.80 0,80 1.000
Inds Romi op 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1.000
lochpe pp 2.90 2,90 2.95 2.90 2.95 + 1,7 788
Itaubanco on 2,00 2,00 2,00 2.00 2,00 138
Itaubanco pn 1.85 1,85 2.00 1,92 1,95 +5.4 19.707Itausa on 11,35 11,35 11,35 11.35 11,35 168
Itauso pn 8.65 8 50 8,65 8,58 8,50 - 1,7 713
JH Santos pp 2.60 2.60 2,60 2,60 2.60 —0.7 900
lark Moqs pp 0.35 0,35 0,35 0.35 0.35 + 2.9 50light on 0,85 0.85 0.87 0.85 0.87 +2.3 165l.x da Cunha op 2.81 2,81 2,81 2,81 2,81 6
It* do Cunha pp 3.02 3,00 3,02 3 01 3,00 - 14,2 14lojas Americ on 8,30 8,30 8.35 8.34 8,35 t-1,8 500loias Renner pp 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 -2,2 130
Magnes.ta op 0.85 0,85 0.85 0,85 0.85 -3.4 270
Magnesita pp 0,83 0,83 0,83 0.83 0,83 +2.4 379Maisonave In pp 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 3
Manah pn 1,00 1.00 1,00 1,00 1.00 1.250
Marcopolo pp 1,80 1,80 1,80 1,80 1.80 - 14.2 360Mec Pesada pp 0,88 0.87 0.88 0,88 0,87 + 1.1 809Mendes Jr pp 3,50 3.30 3,50 3.44 3,30 -2.9 2 150Merc S Paulo pn 2,25 2.25 2.25 2.25 2.25 875

. Mesbla op 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 13
Mesbla pp 2.30 2,30 2,35 2.31 2.30 1.051
Met Gerdau pp 3.00 3.00 3,10 3.02 3,10 -1.5 600
Metal leve pp 5.00 5 00 5.00 5.00 5,00 2
Moinho Flum op 10.20 10.20 10.20 10,20 10,20 100
Moinho Sont op 10.50 10.49 10.50 10.49 10,49 79
Mullet pp 0.30 0.30 0,30 0,30 0,30 -14,2 500
Nocional on 3,70 3.70 3.70 3.70 3.70 I
Nocional pn 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 105
Nord Bras.I on 5,50 5.50 5,50 5.50 5.50 -0,9 35
Nordon Met op 4,70 4,70 4,70 4.70 4,70 +1,0 7Noroeste on 5.30 5,30 5.30 5,30 5.30 121
Noroeste pp 3.00 3.00 3,00 3 00 3.00 +3.4 466O'vebra pp 0.55 0,55 0.55 0.55 0,55 -5.1 2 200Paranapanema pp 0,98 0.95 0 98 0.96 0,95 -2.0 4 222Pers.co pn 0 81 0.74 0,81 0,75 0.75 -58,3 5.600
Pet Ip.'anga op 2 00 2,00 2.00 2.00 2.00 +32.4 7Pet Ipironga pp 4.01 4,01 4.01 4,01 4,01 —6.7 3
Pet Ip.ronga pp 2,00 2.00 2 00 2.Cft 2.00 + 16.2 305Petrobras on 6,00 5.90 6.00 5.98 6.00 — 305

Osc. Ouant.(mil)
Petrobras pn 9,1 9,1 9.1 9.1 9,1 I + 1,2 1Petrobras pp 11.40 10,80 11,60 10.99 11.00 6 443
P.r Brasilia pp 0,55 0,55 0.57 0.55 0,55 +7.8 3 202Pirelli op 1,55 1,55 1,55 1,55 1.55 586
Plos Monsanto It 14.25 14,25 14.25 14.25 14,25 19
Prometol pp 0,30 0,30 0.30 0,30 0,30 500
Real on 2.60 2.60 2.70 2,70 2.70 +3,8 208Real pn 2,60 2,60 2,70 2,70 2.70 +3,8 778
Real pp 2,70 2,70 2.70 2,70 2.70 +1.8 166Real C.o Inv pn 7,75 7,70 7,75 7.72 7,70 84
Real Cia Inv pp 8,10 7,70 8,10 7,98 7.70 -3,7 2 254Real Cons pn 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 6Real Cons pn 4,50 4,50 4,51 4,51 4,51 +0,2 194Real Cons on 4.50 4,50 4,50 4,50 4,50 41
Real de Inv on 6.85 6,80 6,85 6,82 6,80 - 2,8 50
Real de Inv pn 7.10 7,00 7.20 7.09 7,10 210
Real de Inv pp 7,50 7.30 7,50 7,40 7.35 -2.0 161
Real Part pn 3.90 3,90 3.90 3 90 3.90 4
Real Part pn 3,90 3.90 3.95 3.91 3.90 -1.2 557
Real Part on 4.00 4,00 4,00 4,00 4,00 24
Sad.a Avicol pp 1.15 1.10 1,15 1,13 1.10 -8,3 2.000
Sadia Concor pp 1.22 1.21 1,22 1.22 1.21 -0,8 951
Saraiva livr op 12.00 12.00 12.00 12.00 12,00 849
Sharp pp 2,60 2.55 2.60 2,58 2,55 -1.9 729
Sid A^onorte op 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 -6,0 56
Sid A^onorte pp 1.70 1,70 1,75 1.70 1.70 588
S.d Guoira pp 0.78 0,78* 0.79 0.78 0.78 +1.2 350
Sid Riogrand pp 2.30 2,30 2.35 2.31 2.35 800
Solornco pp 0,37 0.37 0.37 0,37 0.37 80
Sou/a Cruz op 10,06 10,05 10,20 10.12 10,20 +2.0 399Springer Adm pp 0.73 0,70 0,73 0.73 0.70 509
Sta Olimpia pp 0,70 0,70 0.70 0.70 0,70 +7,6 21840
Sudomer.s on 1,20 1,20 1.20 1.20 1.20 55
Sudameris pn 1.15 1,15 1,15 1,15 1.15 500
Supergasbros on 5,00 5,00 5,00 5,00 5.00 2
Suzono pp 2,50 2,50 2,60' 2,59 2,60 +8,3 3 870Tecanor pn 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 192
Telca pp 1.48 1.48 1,55 1.48 1,55 +4.7 1.571Tel B Compo on 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 31
Tel B Campo pn 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 -5.2 29
Telerj on 0,61 0.61 0.61 0,61 0.61 + 1,6 2Tele'j pn 2.90 2,90 2.90 2,90 2.90 +3.5 1
Telesp oe 1,01 1,01 1,12 1,02 1,12+12,0 15Telesp on 1,02 1,02 1,06 1,04 1,06 +6,0 16Telesp pe 3.75 3.75 3,80 3.76 3,80 +1.3 32Telesp pn 3.80 3.80 3.80 3.80 3,80 66
Tex G Calfat pp 0,60 0,60 0.60 0,60 0.60 30
Tronsbrosil pp 0,52 0,52 0,52 0.52 0,52 -1,8 1.100
Transparana pn 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 -1,9 3 330
Unibanco pn 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 — 479
Unibanco pn 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 44
Unibanco on 1,20 1,20 1,30 1,22 1.30 205
Unibanco pp 1,20 1,20 1,25 1,22 1,25 +4,1 3 319
Un.banco pp 1.10 1,10 1,25 1,22 1,25 +4,1 1.173
Unibanco Inv on 8,00 8,00 8,00 8.00 8,00 — 14
Unibanco Inv pn 8,00 8,00 8,00 8,00 H,00 6
Unipar pn 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 '
Unipar pp 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 -5.7 2
Vorig on 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 — 240Varig pp 0,80 0.80 0,81 0,80 0.80 +1,2 5 098Vidr S Marino op 7,40 7,35 7,40 7,40 7,40 +0,6 1.240
Vulcobrds pp 1.90 1.90 1,95 1.90 1,90 — 1.750
Zivi pp 1,10 1,05 1.10 1,09 1,05 — 1.281

Mercado Futuro
Titulos Venc. Ult. Med. Ouonto. (mil)Banco do Brasil pp out 14.10 14,10 200Petrobros pp out 11,09 11,09 50 000

Opções de Compra
Codigo A^do-Objeto S«n« Quont.(mil) Ab«rt M®d Ull.
O0B17 BB ppC23 Of: 16.00 I 200 0,90 0,90 0 90
OSZII CRU op Out 10,00 4 2 000 0.60 0.60 0,60
OP12 PET ppC26 Out 11,50 I 1 000 0,60 0.60 0.60
OPT3 PET ppC26 Out 12,50 8371 343 300 0.J0 0.33 0 29
OPT7 PET ppC27 Out 9.50 77 74. 1.91 1,87 1.65
OWH8 WHM op Out 2,30 5 500 0,20 0,20 0.20

BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE

Nova Iorque — A Bolsa de
Valores de Nova Iorque teve. on-
tem, incentivo de investidores
estrangeiros, e o índice Dow Jo-
nes teve aita apesar das incerte-
zas quanto às perspectivas das
taxas de juros e da economia
norte-americana. O índice Dow
Jones subiu 3.58 pontos, fechan-
do com 907,19 pontos. Foram
negociados 69 milhões 770 mil
títulos.

A explicação para a entrada
de capital estrangeiro na Bolsa
de Valores de Nova Iorque foi a
de que a economia dos outros
países está pior que a america-
na. e por isso os investidores têm
mais segurança na economia
americana.

Novo Iorque — Fo« o segu>n*e o Méd'0 Dow Jones no Bolso de Volores de Novo(OfQue, ontem:

Açòes
30 fndústrtos20 Transpores15 Serviços Pub'65 Açóes

Abertura905.81363.53115.82352.87

Máximo917,77367,73116,93
357,18

Mínima Fechamento899,47 907.1936061 363,61115,40 116,05
350.49 353.31

Foram os segures cs p'e<y5s finou do Bolso de Volores oe Nova Iorque, ontem, emd6!ces
Aircolnc 313/8 Ben Co 22 1/2AkonAlum 21 1'8 Bethlehem Steel 15AlliedChem 305 Boe<ng 21 1/2•Allis Chalmers So'se Coscode 26 3/4Aicoa 261/4 Bord Warner 29 1/2
Am Airlines 14 7-8 Brunswick 23 3/4
AmCynamid 31 1/8 Bou troughs Corp 35 3/8Am Te'4 Tel 56 3'4 Campbell Soup 38 1/8
Amflnc 14 3/4 Conodion 24Asorco 24 1/4 Co^erpillor Troc 33 1'2

. At! R.chfiedd 43 1/8 CBS 463/4AvcoCorp 231/4 Ce'anese 481/8
Be'xJixCorp 72 5/8 Chase ManbatBK 44 3/4

Chrysler Corp 9 1/4Citicorp 29 3/4Coca Colo 42 1/8ColgotePalm 191/2Com. Satellite 74 3/4Cons Edison 19 7/8
Control Dcto 27 3/8Corning Gloss 51 1/2
CPClmil 34 1/2Crown ZeHerboch20 1/8DcwChemlcol 231/2Dresserlnd 13 7/8

Dupont 35 1/4Eos'ernAir 5 5'8Eastman Kodak 86 5/8El Posso Companyn18 3/8EasmarkE*xonFirestoneFo'd MotorGen DynamicsGen ElectricFoodsGeGen MotorsGen TireGettyOilGilletteGooanckGoodyearGroce*gtah&pacGulfOilGulf & Wes*efn. IBMIntMorvesterIntPaoerIntTf^&TeiJoh nson & Johnson 3 9KenneccnCop 25 i/6

58 3/427 3/412 1/8
26 3/433 5/876 3/839 1/446 1/225 7/854 1/242 1/2
22 3/424 3/835 1/2

8 3-832 1/8151/8751,83 5/839 7/826

Litton Ir.dust 43 3/8loc k heed Ai rc 68 3/4LTV Corp 8 7/8Manafoct Honover
32 7/8McDonell DougMerckMobil OiIMonsanto CoNabiscoNatD-sfiíliersNCR CorpN L IndustNortheast Aí

81 5/875 3/424 1/472 3/438 3/423 3/863 3/8165/8•nes
29 5 8Occidental Pet 18 5/8OI m Corp 20

Owens Illinois 24Pacific Gas& Ei 26 5/8Pan Am Worid Air 2 1/2PennCentrol
PepvcolncPti/erCnosPhiHipMcrrPhill.psPetPoloro-dProcter Gambie 100 1RCA 22 5^8

45 3/4461/2
71 3-454 3/42924

Reynolds IndReymoldsMetRockweil IntlRoyal Outch Pet
Safeway StrsScott Paper
Sears Roebuck
Shell O.lSingerCo

21 7/829 1/8405/840 3/889 7/83029» 3/8

Sperry Rand
SÍDO iCoi.f
STDOil Indiana
Stown *
TeiedyneTennecoTexocoTe*os Instruments 93Textron 24Trans Wor^d Ai!
Union Carb>deUniroyal
United Bnands
US Industries
U5 SteelWest Un:onCo<p 39Wevn E'-ect 31 7/iWooiworth 25 7/1

INPC Julho: 6,53%; 6 meses 43.87c (reajusta os sala-
rios era setembro): 12 meses: 101,2%; agosto: 6,0'<: 6
meses: 43,2% (reajusta os salários em outubroí; 12
meses: 99.4%; setembro: 4.75%; 6 meses: 4i.Srl <rea-
justa os salários em novembro i; 12 meses: 97,2%
Salário Mínimo — CrS 16.608,00
Inflação (IGP) — Julho: 6.1r'r; no ano: 55.9%; 12
meses: 99,5%; agosto: 5,8%; no ano; 65,Gc;. 12 meses:
97.7%
ICV (índice do custo de vida) — Julho: 7,2%; no ano:
56.5%; 12 meses: 101,2%; agosto: 5,1%: no ano: 64,5rr;
12 meses: 96.5%
ICC (índice do custo de construção) — julho: 5,5%; no
ano: 55,4%; 12 meses: 99,8%; agosto: 16,9%; no ano:
81,8%; 12 meses: 107,9%
Correção Monetaria — Setembro: 7.0%; no ano:
62,19%; 12 meses: 91,18%; outubro: 7,0%; no anc.
73,55%; 12 meses: 93,53%; novembro: 7.0%; no ano
85.69; 12 meses: 95,91%
(os índices anuais reajustam os aluguéis cujos contra-
tos vencem no mès)
ORTN — Setembro: CrS 2.241,64; Outubro; CrS
2.398,55; Novembro: CrS 2.566.45
UPC — Io jarv31 mar/82: CrS 1.453.96: no ano: 17,31%;
12 meses: 96.88%; Io abr 30 jun-82: CrS 1.683.14; no
trimestre: 15.76%; no ano: 35,8%; 12 meses: 91,73r<; Io
juL30 set: Cr$ 1.976,41; no trimestre: 17,42%; no ano:
43,03%; 12 meses: 89,0%; Io out/30 dez-82: CrS 2.398.55;
no trimestre: 21,36%; no ano: 73,55%; 12 meses:
93,53% (reajusta as prestações do SFH em Io de
outubro).
Correção Cambial: No ano: 65,16%; 12 meses: 94,28%
Dólar — Compra: CrS 210,02; Venda: CrS 211.07 (a
partir de 04/ 10)
Paralelo — Compra: entre CrS 380 e CrS 385
Venda: entre CrS 390 e CrS 400. A cotação caiu até o
início da tarde, mas voltou a subir no fechamento, ao
mesmo preço da véspera.
Ouro — (Rio) Compra: CrS 4.650,00; Venda: CrS
4.850,00 Preço por um grama de ouro Goldimine)
(SP) Compra: CrS 4.631,40; Venda: CrS 4.980,00 (Preço
por um grama de ouro Degussa)
Prime-rate — Entre 13,07o e 14,0%
Taxa Overnight (médias SDP): No dia: 9,95%; sema-
na anterior: 7,07%; mès anterior: 6,19'";
Libor — 12 5/16 (Válida por seis meses)
(MVR) — Maior Valor de Referência — CrS 7.768.20
(base de cálculo para contratos e multas federais).
UFERJ — Unidade Fiscal do Estado do Rio de Janei-
ro: CrS 3.500,00 (para cálculos de pagamentos de
taxas, tributos e multas estaduais)

SERVIÇO FINANCEIRO

BC financia por 3 dias

para atualizar dados
O Banco Central realizou, ontem, um go arouml

(leilão informal) de dinheiro para financiar as opera-
ções das instituições financeiras por três dias segui-
dos, para zerarem suas posições até sexta-feira. Esta
medida foi tomada, conforme declarações segunda-
feira do diretor da Divida Pública do Banco Central.
Cláudio Haddad, porque o Selic — Sistema Especial
de Liquidação de Custódia do Banco Central, precisa-va colocar em dia as informações dos bancos
custodiantes (que fazem as custódias das ORTNs e
LTNs).

As taxas nos próximos três dias, para as institui-
çóes financeiras que obtiveram financiamento no
leilão oscilavam entre 9,82% e 10,05% ao mês. Signifi-
cando que o giro dos títulos do Governo diminuirá na
quarta-feira e quinta-feira. O que possibilita que o
Selic consiga atualizar as informações do compu-
tador. Operadores disseram que dados de alguns
bancos custodiantes estáo desatualizados desde o dia
29 último.

Antes que o BC fizesse o go arouiui, as taxas
estavam entre 10,2% e 10,5% ao mès. Quando o BC
anunciou o leilão, o mercado parou até que fossem
anunciadas as taxas. Depois do anúncio, as taxas do
mercado ficaram próximas às do BC, em torno de
9,9% ao mès. Isto porque o BC não atendeu todas as
instituições financeiras. Segundo a ANDIMA as taxas
de financiamento do mercado foram de 9,85% ao mês,
a mínima, 9,85% ao mès, a média, e de 10,25%, a
máxima.

O volume de negócios com LTNs somou CrS 204
bilhões 835,2 milhões, e o volume com ORTNs CrS 1
trilhão 930 bilhões 743,2 milhões.

Interbancário
O mercado interbancário de càm-

bio poro contratos prontos foi ofereci-
do, com volume regular de negócios
realizados com taxas entre CrS
210,34 e Cr$ 210.24, para cheques e
telegramas. O bancario futuro foi
oferecido, com volume fraco de nego-
cios fei»os com toxas de Cr$ 211.07mais 5.3% e 6,2%, ao mès, paracontratos de 30 e 180 dias.

Ouro
Londres, Rio d« Janeiro e São Paulo—¦ O pre<;o do ouro ò vista subiu,
ontem, nos principais mercados euro-
peus e na Bolsa de Mercadorias de
São Paulo. O ouro refinado pela
Goldmine (RJ) teve alta de CrS 50 por
grama, e o Degussa (SP) de CrS 80.
Em Londres o metal foi cotado a 390,5
dólares a onça troy (31,103 g).

Taxas de Câmbio

Taxas do Euromercado
Fr.Francés Florim15 3/4 7 15/1618 1/4 8 1/1618 3/4 8 5/1619 3/4 8 7/16

MERCADO
EXTERNO

Cotações,futuras nes bolsas de Mercado-nas de Chicago. Nova Iorque e Londres,ontem-
AÇÚCAR (NI)

ContratosMet Fechamento Oscilaqoo Abortos
Jan 6,15 -0.04 136Mar 6 83 +0.04 30 647Mai 7.13 4 0,03 7.591Jul 7.35 3.243/.TO 0,03 473Out 7,94 2 023112 mi' iibrav'controto, cents de USS/librapeso

ALGODAO (NI)
Out 61.60 t 0.60 114De^ 63.34 +0,14 15 231M Of 64.84 -0.01 7.786Mai 65.92 +0 06 1.991Jul 66.85 -0.07 778Out 66.90 +0,15 26850 mil libras/controto, cents de USS'i'bra
peso

CACAU (NI)
De* 1.558 -rll 9 086Mar 1.631 +8 6 043Mai 1675 + 14 1.304Jul 1.720 + 19 478
Se» 1765 + 24 134Dez 1.815 + 24 410 t metr.cas/contrato, USS/t metrica

CAFE (NI)
De; 141,44 -2,07 4 686'Mar 134.58 -1,4a 2.173"Mai 126,85 -0.65 1.132
Jul 122.00 -0.68 812Set 118.60 -0.48 590Dez 115.95 -0.28 24637,5 mil Iibrav'controto, cents de USS/librapeso

COBRE (Nl)
Out 58.60 + 0.40 54Nov 59.15 +0,35 1Dez 59.85 +0.35 39 077Jon 60,45 +0,35 731'Mar 61,70 4 0.40 13.785Mai 62.90 +0,40 4.74225 mil l.brasicontrato; cents de USS/l>bra
peso

FARELO DE SOJA (Chicago)
Out 147,00 3 854De/ 151,80 +0.70 24.194
Jan 154.60 +0.90 11.415Mar 158.00 ^0,80 4 859Mai 161,20 + 0,20 1527Jul 164,00 +0,70 918100 t/contrato, USS't

MILHO (Chicago)
De/ 218 1/4 + 3/4 67.392Mar 234 + 3/4 28 779Mai 244 1/2 + 1/2 12 696Jul 252 3/4 + 1/2 7.177Set 258 1/2 + 1/2 1.546De/ 266 1/4 + 3/4 2.7945 mil buschel/contrato, cents de USS'bu-shel

OLEO DE SOJA (Chicago)
Out 16,73 + 0.05 4.788De/ 16.99 + 0,08 23.195Jan 17.20 + 0,08 10 030Mar 17,57 + 0.08 3 549
Mai 17,88 - 0.08 1.323Jul 18.25 + 0.10 1.12560 mil hbras/controto; cents USS'libra

SOJA (Chicago)
NovJanMarMaiJulAgo

520 I '2
535 1/4550561 1/2569 1/4569 1/2

+-2 1/4*- 2 1/4* 2 1/4t- 2 3/4t- 2 3/43

37 08816.9569.7394 21 1
3.2171655 mil buschel/controto; cents de USS/bu-shel

Londres -
Mês Libro/t métricaAbertura Fechamento

AÇÚCAR

Moedat Compra Venda Repasse CoberluroDolor 210,02 211,07 210,34 210,86Dolar australiono 197,44 200,63 197,74 200,43Libra 353,36 358,92 353,90 358.57Coroa dmamarquesa 23,399 23,760 23,434 23,736Coroa norueguesa 29,837 30,300 29,882 30,270
Coroa sueca 33,186 33,698 33,237 33,665Dolar canadense 168.69 171.34 168.95 171,17Escudo 2.3401 2.3835 2.3437 2,3811Florim 75.023 76.182 75,138 76,106Franco belga 4,2226 4.2950 4,2290 4,2907Franco frances 29,022 29.473 29,067 29,444
Franco sui^o 95,247 96,732 95,392 96,636len (apones 0.76379 0,77562 0.76496 0,77485Lira itoliana 0.14573 0.14804 0.14595 0.14789Marco 82,033 83,302 82,158 83,219Peseta 1,8155 1,8445 1,8183 1,842711,806
As taxas acima foram fixadas ontem, pelo Banco Central, as 16h30m do Rio, nofechamento do mercado de c6mbio brasileiro.

Jan Semcota<;aoMar 104,75 99.25
Mai 108,00 102.50Ago 112.50 107.50
Out 117,75 113.50De/. Semcota^ao

CACAU
De/ 1.010 1.000Mar 1041 1030Moi 1 060 1 050Jul 1075 1070
Set 1.094 1.086De/ Sem cotaqao

CAFE
Nov 1.515 1.490
Jan 1.380 1360
Mar 1.280 1.258
Mai 1.205 1.185
Jul 1.153 1.130
Set 1110 1095

Metais

Cota;ies dos Meta>s em londres, ontem:Aluminio6 visto 547,5 548.5•res meses 565,0 565,5

Prazo Dólar Libra Marco Fr.Suíço1 mès 11 1/2 10 7/8 7 3/4 3 15/163 meses II 13/16 10 11/16 7 7/8 4 3/86 meses 12 5/16 10 11/16 4 7/812 meses 12 7/16 10 11/16 7 15/16 4 15/16As taxas ocima foram fornecidas pelo Banco Central, e tèm caráter meramenteinformativo. Sáo válidos paro 06/10/82.

trés mesesCobre (Cathodes)à vistatrês mesesEstanho (Standarl)à vis*atrês mesesEstanho (Highgtade)

285,0295.5
775.0795,0
7.2707.270

vistatrés mesesNiquel
ò vistatrés meses
Prato
ó vistotrôs meses
Zincoó vistatrés meses

7.2707.270
2 360
2 369
476,5488.5

286.0296,0
777,0797,0
7.2757.275
7.275-7.275
2 361'
2 370
477,0489.0

430.5 431 v0438.5 439.0Nota: Alumínio, Chumbo, Cobre, Estanho,Niquel e Zinco — em libras por Tonelodas.Prata — em pence por troy (31,103 grj)

incaf corretora de câmbio e títulos mobiliários Itdo.
AÇÕES - CÂMBIO - OPEN MARKET

uma empresa do grupo inter «continental de cofé s.a.
RUA SÃO BENTO, 8/2? ANDAR ¦ RJ - TEL.-296-2022 (PABX) E 253-0572 J

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO

BOI GORDO

49 1/822 t/439 1/831 3/840 5/817 1/8
23 1/438 1/214

Controtos Neg6ciosMeses em Aberto Mb* Min. Fech RealizodosOut N-C —Dez 5 000 —Mar 5 200 —Ma. 5 400 —Jul 5 600 —Out 6 000 —Total —
Cota<;6o em 0$/15kg — Mercado Estdvel

Conhtifo N«aoc.o.Ab«rto Mas. Min. F»ch. Rtalitodoi
Out 27 — 3 8500-z 1.108 4 370 J 250 J 250 45Fe* '2 4 335 4 280 4 280 13Ab. 61 4 450 4 355 4 375 62Jun 436 5 069 5.000 5 054 IIIAgo 185 6 378 6 378 8Oui I 063 7 660 7.925 7 936 256Totol 3 602 525CcDC em OS1S kg Mertodo Iffegulo'

SmithkeltneCorp 71 1/4

183/848 7/81/2
1/28 1/217 5 8

De/ 1864 21000 21000 20 500 11Mar 5» 6 26.150 26.100 26 080 2Mai 655 28 700 28 450 28 700 1 1
Jul 535 31.900 31500 31.850 10Set 439 34 640 34 640 34 500 4De/ 166 39 220 39 220 39 220 11Total 4 175 49Co'o0o em CrS-'soco de 60 feg — Mercado F-rme

OURO
Our 13 — — 5.100Dez 125 6 240 6 160 6 170 25Fev 53 7 400 7.145 7 300 16Abr 26 8 640 8 530 8 500 4Jun 20 — — 9 745Ago 36 11.105 10910 11.060 31Out 6 12 430 12 430 12 430 7To»al 279 86Pre^os por umo gramo Unidode de negociot Lingotes de 1 000
gramas, por contrato. Mertodo IRREGULAR

OLEO Dí SOJA

JcnMcTo*af

98 000114 900130 000
Oos Nóo houve co»oçdo no* outros mesesCotoçóo em Cr$'60 kg Líquidos — Mercado colmo

Nov 296 2 770 2 760 2 760 37Jen 816 3 270 3 265 3 265 ?6Mcr 557 3 625 3 620 3 620 20Moi 349 4 080 4 060 4 080Jul 178 4 580 4 580 4 580 oSet 5 000 5 000 5 040 18Nov 46 5 688 5 688 5 668 '<8Total 2 331Cotoçôc em CrS 60 kg - Mereodo estável
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Fiat Spazio custará
mais de Cr$ 2 milhões

Belo Horizonte — O Fiat Spazio. que entrará na
linha de montagem no próximo dia 14, era Betim, em
duas versões — TR e GLS — custará mais de Cr$ 2
milhões e vai substituir o Top e o Racing, as versões mais
caras da linha 147. Com o aumento médio de 8,5<7<-, que
vigora desde o último dia Io, eles estariam custando
cerca de Cr$ 1 milhão 980 mil, a gasolina. Segundo uma
fonte da Fiat Automóveis, embora não esteja fixado
ainda o preço do novo carro — que não terá a designação
147, apesar de ser uma derivação, como este, no italiano
127 — ele será o mais caro produzido em Betim, à
exceção do Alfa-Romeu, que ultrapassou em setembro a
marca dos Cr$ 5 milhões. Os primeiros Spazio poderáo
ser comercializados já na segunda quinzena deste rr.ès,
com motores de 1050 e 1300 cilindradas e opção a álcool e
a gasolina.

Ford lança linha Del Rey
e Corcel II para táxis

Sào Paulo — A Ford já colocou à disposição de toda
a rede de revendedores no pais sua linha de veículos
especialmente desenvolvida para o serviço de táxi. Ela é
composta dos automóveis Del Rey, quatro portas, e
Corcel n, duas portas. Os veículos destinam-se a ser táxi
comum, táxi especial e táxi de luxo e são comercializa-
dos com a isenção do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) e do ICM (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias). O financiamento desses veículos é feito
pela Caixa Econômica Federal, em condições especiais.
O programa foi criado pelo Governo, em conjunto com a
indústria automobilística.

Governadores do BID
vão se reunir no Rio

O Comitê da Assembléia de Governadores do BID —
Banco Interamericano de Desenvolvimento reúne-se no-
vãmente no Rio, nos dias 19 e 20, em prosseguimento às
negociações efetuadas em Toronto, com o objetivo de
aumentar os recursos do Banco. O Comitê, que é presidi-
do pelo presidente da Assembléia de Governadores,
atualmente o representante da Colômbia, está integrado
pelos governadores da Argentina, Barbados, Brasil (Mi-
nistro Delfim Neto), Canadá, Estados Unidos, França,
Honduras, Itália, México, Peru e Venezuela. Também
devem participar da reunião membros da Diretoria Exe-
cutiva do BID e uma delegação do Banco encabeçada
pelo seu presidente, Antonio Ortiz Mena, do México.

Mário Nou vai ocupar

presidência do Baneb
Salvador — O Governador Antônio Carlos Maga-

lhães preencheu ontem a primeira das vagas abertas em
sua administração com o desastre aéreo de sexta-feira,
que matou 13 pessoas que integravam a comitiva do
candidato do PDS à sucessão estadual, Clériston Andra-
de. Convidou para a presidência do Banco do Estado da
Bahia-Baneb Mário Nou, que vai ocupar o lugar de Luiz
Calmon, um dos mortos no acidente. Ao confirmai- o
convite, Mário Nou, diretor da área operacional do
banco, declarou: "Não tinha nem o direito de pensar
duas vezes, porque além de minha grande amizade com o
Governador, como profissional não havia como recusar,
principalmente numa hora de tanta dor". Ele toma posse
hoje.

Carajás tem 1" parte
da ferrovia em maio

São Luís — A primeira etapa da Ferrovia de Carajás,
que escoará o minério de ferro pelo porto de Itaqui, no
trecho São Luís—Santa Inès, no Maranhão, será inaugu-
rada em maio pelo Presidente Figueiredo, informou o
secretário-executivo do Programa Grande Carajás, Nes-
tor Jost, ao voltar de uma visita às obras da ferrovia.
Cerca de 70% das obras de infra-estrutura, revelou, estão
concluídas. O assistente técnico de apoio a projetos da
Companhia Vale do Rio Doce, Alexandrino Azevedo,
desmentiu informações quanto à importação de dormen-
tes e disse que embora tenha havido concorrência
internacional, quem está fornecendo os dormentes é uma
empresa nacional.

Governadores (lo BID
vão reunir-se no Rio

Brasília — Ao reestimar sua receita para este ano,
em torno de Cr$ 3,1 trilhões, contra uma previsão ante-
rior de Cr$ 2 trilhões 842 bilhões — mais Cr$ 258 bilhões
— o Sinpas quer que seu orçamento para 82 seja também
reformulado, de acordo com proposta do Ministério da
Previdência encaminhado ontem ao Ministério do Plane-
jamento, para exame da Sest. Se a Sest aprová-la. o
INPS deverá receber mais Cr$ 128 bilhões: o INAMPS,
Cr$ 92 bilhões; o lapas, CrS 8 bilhões; e a Funabem, Cr$ 2
bilhões. Segundo nota do Ministério da Previdência, a
nova proposta foi formulada depois de ser reestimada a
receita com base na evolução da arrecadação até agosto
das contribuições previdenciárias.

Multiplic vai acionar
Luis Wallace Simonsen

São Paulo — O delegado do DOPS paulista, Alcides
Singilo, informou ontem que o Banco de Investimento
London Multiplic entrará hoje com representação contra
o empresário Luis Wallace Simonsen Filho, da Cia Co-
mercial da Borda do Campo, que entrou na Justiça com
pedido de concordata preventiva há 15 dias. A represen-
taçào reivindicará a quitação de um empréstimo de CrS
130 milhões. O delegado não soube dizer se abrirã novo
inquérito ou se anexará o pedido ao feito segunda-feira
pelo Banco Econômico de Investimento, que acusou a
Broda do Campo de ter dado como garantia de um
empréstimo um terreno com várias hipotecas. O pedido
de concordata preventiva da Borda do Campo deve ser
definido até a metade da próxima semana.

Antárctica

garante verão

com cerveja
São Paulo — A cerveja

Antárctica não faltará, es-
se verão, no Rio de Janei-
ro. A informação é do dire-
tor comercial da Cia. An-
tárctica Paulista, José Hei-
tor Atílio Gracioso, ao es-
clarecer que toda a deman-
da de cerveja da empresa
será suprida pelo aumento
de produção da fábrica da
Riachuelo e pela produção
da nova fábrica de Viana,
no Espirito Santo.

Segundo ele, a nova fá-
brica de Jacarepaguá, to-
talmente voltada para a
produção de refrigerantes,
liberou áreas na fábrica da
Riachuelo para a produ-
ção de cerveja, que foi au-
mentada em mais 120 mil
dúzias mensais, h produ-
ção total da fábrica de Via-
na não foi revelada pelo Sr
José Gracioso, que apenas
assegurou: "Podemos ga-
rantir que não faltará cer-
veja no Rio".

Sào 153 milhões de figu-
rinhas e seis milhões de
álbuns que integram a
maior campanha de pro-
moção da aviação no Bra-
sil, promovida pela
Embraer (Empresa Brasi-
leira de Aeronáutica) e Cia.
Antárctica Paulista, lança-
da ontem na sede da em-
presa aeronáutica, em São
José dos Campos.

"A Embraer e Antárctica
estão lançando também
um concurso Asas do Bra-
sil, que é um cupom que
pode ser retirado gratuita-
mente por qualquer pes-
soa e dá direito a partici-
paçào em três sorteios com
prêmios que variam de ae-
romodelos radiocomanda-
dos, a carros e videocasse-
tes, tendo como prêmio
máximo um avião mono-
motor Tupi, da Embraer.

Nívea lança
linha infantil.

São Paulo — Com o obje-
tivo de conquistar, em três
anos, 5% do mercado na-
cional de produtos de hi-
giene infantil (liderado pe-
la Johnson (e) Johnson,
com quase 50%, a Nívea
lançou ontem sua linha
Baby, composta por oito
produtos, que terá como
novidade o "banho cremo-
so", emoliente. Segundo o
gerente-geral da Beiers-
dorf, responsável pelos
produtos Nívea, Horst-
Henning Gerger, a empre-
sa pretende investir, ate
junho de 83, Cr$ 200 mi-
lhões.

Os produtos infantis —
sabonete, creme para assa-
duras, talco, loção de lim-
peza, colônia, xampu, óleo
e banho cremoso — têm as
mesmas fórmulas alemãs,
onde foram lançados há
cerca de 20 anos, e contêm
de 10% a 15% de matérias-
primas importadas. Deve-
rào destinar-se às classes
A e B devido ao preço, que
deverá ultrapassar os dos
produtos da Johnson em
quase 20%. Até agora, a
Nívea investiu CrS 35 mi-
lhóes no lançamento da
nova linha. A campanha
publicitária so começa em
janeiro.

Divinópoiis, MG — Waldemar Sabino
IH

Ü ¦

Heinz (E), " Scheel, ex-P residente alemão,e Korf visitaram o aíto-forno em construção da Siderúrgica Pains

Amarílio diz que 
Nordeste paga

mais do que recebe do Governo
Arquivo (28.11.80) — Egidio Serpo

De acordo com o geren-
te-geral da empresa, foram
realizadas várias pesqui-
sas de mercado que de-
monstraram que a mulher
tem grande confiança no
nome Nívea. Por isso, de-
senvolveram o slogan:
"Quem sempre cuidou de

• você sabe como cuidar do
seu bebê."

Gerdau prevê para

83 crises iguais

a deste trimestre

Divinópoiis, MG — "Devemos nos preparar
para enfrentar em 1983 as mesmas crises deste
trimestre", previu ontem o presidente do Grupo
Gerdau, Jorge Gerdau, ao anunciar ontem, nesta
cidade, que muitas siderúrgicas de nào-planos já"estão próximas do limite de suporte da crise,
devido ao alto endividamento e à tecnologia supe-
rada que ainda usam".

Para este ano, ele estima que as exportações
de aços nào-planos atingirão 550 mil t e um fatura-
mento de cerca de 120 milhões de dólares. O
presidente do Grupo Gerdau declarou que as difi-
culdades no mercado internacional continuam as
mesmas, apesar de alguns convênios feitos pelo
Brasil com os Estados Unidos. Com relação ao
mercado norte-americano especificamente, disse
que a melhora que poderá ocorrer será em decor-
rència da queda da taxa de juros.

O presidente do Grupo Korf, Willy Korf, da
Alemanha, declarou, em entrevista, que as pers-
pectivas para a siderurgia mundial em 1983 são de
"otimismo suave", com melhores chances para o
Brasil, que teve uma redução de apenas 6% no
setor, enquanto nos Estados Unidos e na Europa
foi de 30%. Recomendou, porém, que o Brasil se
limite às exportações de matérias-primas e de
semi-acabados, deixando para os países desenvol-
vidos a parte de laminaçào.

— Essa seria uma forma inteligente de divisão
de mercado de produtos com os outros países —
salientou o Sr Willy Korf, um dos proprietários da
Cia Siderúrgica Pains, que justificou, ainda, sua
proposta em dois pontos: primeiro, porque as
usinas brasileiras têm um custo baixo, já que usam
energéticos alternativos para os derivados de pe-
tróleo; e, segundo, "porque a sua expansão siderúr-
gica foi com o propósito de atender ao mercado
interno".

O Sr Willy Korf veio ontem a esta cidade, a
120km de Belo Horizonte, para as comemorações
do término da primeira fase de expansão da Com-
panhia Siderúrgica Pains, de 188 mil t ano para 400
mil t/ano de aço liquido e na qual o Gmpo Korf,
juntamente com a DEG, controla dois terços do
capital social. Estiveram presentes também outros
executivos da Alemanha Ocidental, entre eles o ex-
Presidente do pais. Walter Scheel, atual presidente
executivo da DEG.

Até hoje. os Investimentos da DEG em 25
empresas no Brasil somam 100 milhões de marcos,
em projetos que envolvem a aplicação todal de 900
milhões de marcos. Para o próximo ano, as pers-
pectivas da DEG no Brasil se situam entre 30
milhões e 35 milhões de marcos.

A produção de aço bruto nos nove primeiros
meses deste ano foi de 9 bilhões 807 milhões 300 mil
toneladas, o que representa queda de 3.5rf em
relação a produção de igual período do ano passa-
do (10 bilhões 162 milhões 500 mil), informou ontem
o Instituto Brasileiro de Siderurgia-IBS. Em se-
tembro. foram produzidas 1 bilhão 172 milhões 800
mil toneladas de aço bnito, queda de 3,lr/i. A
produção de laminados teve ligeiro crescimento,
totalizando 8 bilhões 728 milhões 200 mil toneladas
ate setembro. 2.8' < acima da produção dos nove
primeiros meses de 81.

DELEGACIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES/CPL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .

DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MECANICA
E FORNECIMENTO DE PEÇAS

E ACESSÓRIOS — TP N° 060/82

AVISO DE EDITAL

A Comissão Permanente de Licitações da
DMF.RJ leva ao conhecimento das empresas inte-
ressadas que serão recebidas as 15 horas do dia 25
de outubro de 1982. na sala 1211 do Edificio-Sededo
Ministéiio da Fazenda no Rio de Janeiro, sito na
Avenida Presidente Antônio Carlos n° 375, propostas
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E MECÂNICA E FORNECIMENTO DE
PEÇAS E ACESSORIOS DOS VEÍCULOS AUTOMO-
1 ORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. DE FABRICAÇAO DA FORD
BRASIL S A

O Edita! e o respecti
obtidos gratuitamente na sa
do Ministério d3 Fazenda
endereço í<3 n^encionddo. f

1211
o Rio

d Êdifi

14

JOSÉ L1NO MONTEIRO

— OPORTUNIDADE EM BRASÍLIA —

Projeção no Melhor Ponto do Plano Piloto
— SQN 205 —

O SERPROS — Instituto Serpro de Seguridade Social — recebera no dia 28 10.
às 15:00hs propostas para a venda, pela melhor oferta acima de CrS
197 762 623.00 da projeção 06. bloco F da SQN 205, em Brasília — DF..

O Edital contendo informações e condições para participação, poderá ser
obtido até às 16:00hs. do dia 27 10. na Sede do SERPROS. na Rua Teixeira de
Freitas. 31, 4° andar

Comissão Especial de Licitação

Hungria a negócios,

sem passaporte.
Basta ir até Copacabana para conhecer a avançada tecnolo-

gia industrial e agrícola e os principais produtos de exportação
da Hungria, apresentados pelas suas maiores indústrias.

Entre um negócio e outro, aproveite para conhecer a arte, o

povo e a cultura deste encantador país da Europa Central. E não
deixe de provar as delícias da cozinha húngara, no restaurante
típico cjue funcionará durante toda a exposição.

15 a 24 de outubro - 14:00 às 22:00 horas
Copacabana Palace Hotel-Rio

HUNGRIABS

Hungria'82 t' unia promoção da

HUNGEXPO
para a Semana Rt<> internacional

Fortaleza — O empresário Amarilio
Macedo, diretor do Centro Industrial do
Ceará — CIC — e vice-presidente executi-
vo do Grupo J. Macedo, disse ontem em
entrevista que a participação crescente
do Estado no PNB tem financiado o cres-
cimento das estatais, em detrimento da
empresa nacional.

— Por outro lado. a redução das dife-
renças regionais de desenvolvimento, im-
portante até do ponto-de-vista da segu-
rança nacional, é uma meta de baixa
prioridade. O caso do Nordeste é um
exemplo: esta região paga mais ao Gover-
no federal do que dele recebe, direta ou
indiretamente —- salientou.

Estatização

Abordando principalmente aspectos
da privatização como política corretiva
da estatização. Amarílio Macedo afirmou
que a intervenção do Estado no domínio
econômico é uma tem intrinsecamente
polêmico, sendo muito difícil distinguir,
na argumentação de seus defensores e
opositores, as motivações econômicas,
políticas ou ideológicas. No caso brasilei-
ro, um programa de clesestatização suben-
tende um contrafluxo a confundir o trân-
sito, enfrentando portanto dificuldades de
toda ordem, objetivas e subjetivas.

Em sua opinião, o Nordeste, com sua
economia reconhecidamente carente, ne-
cessita ainda de maciços investimentos e
aceitaria, "prazerosamente", novas supe-
restatais.

Para o dirigente do Grupo J. Macedo —
um dos maiores conglomerados de empre-
sas do país — a liberdade é uma ambição
de todos, mas. "ao que parece, para bem
vivê-la, torna-se necessário um mínimo de
treinamento".

Vivemos hoje um consenso quanto
à maior eficiência da empresa privada,
mas muitos duvidam — em assumindo ela
toda a economia —- que inexistiram abu-
sos decisivos — afirmou.

No Brasil, segundo Amarílio Macedo, a
intervenção avança,"e dizem alguns eco-
nomistas que o Governo, como institui-
ção. mais as estatais, representam 500; do
PIB. Outros jüram que essa cifra é ainda
maior. Como empresário, o Governo tem
concentrado suas atividades nas indús-
trias de capital, nas quais a economia de
escala é fundamental: mineração, aço,
metalurgia, energia e petróleo".

A intervenção, entretanto, náo se
restringe as estatais e nem e obra de

Segundo Amarílio Macedo a
intervenção estatal avança

ocasional Governo esquerdista — acres-
centou.

Depois de abordar a presença do Esta-
do no setor financeiro, indicando o exces
sivo número de bancos estatais, comer- (ciais e de desenvolvimento, Amarílio Ma-
cedo afirmou que, nos três último anos, o
PIB. em termos reais, cresceu, embora
muito modestamente.

— Neste caso. o bolo aumentou. Como
muitos se queixam, fundamentalmente,
de que suas fatias diminuíram, alguém
vem recebendo fatias maiores do que as
anteriores. Quem? Diráo todos: os ban-
cos. Sim, esses vão muito bem, excessiva-
mente aquinhoados. Quem mais? Alguns
exportadores, talvez. Algumas empreitei-
ras, talvez. Só? Náo. O Governo também.
Quem acredita que a arrecadação do Go-
verno tenha sido reduzida em termos
reais? - indagou.

Amarilio Macedo conclamou a socie-
dade a intervir "para podar os excessos do
processo estatizante. domesticar a fera e
estabelecer sólidas regras do jogo". Em
seguida, falou sobre a tributação, e foi
severo quando afirmou que. "numa socie-
dade aberta, os impostos sáo estabeleci-
dos com o conhecimento e prévia discus-
sào, estudando seriamente a questão, dos
representantes eleitos."

— Em resumo, precisamos estabelecer
princípios firmes e claros, separando as
áreas onde o Estado e o particular podem
penetrar. A sociedade deve tomar conhe-
cimento do problema ,e. dentro de um
critério democrático, estabelecer as regas
— concluiu.

Ç 
VILL AR ES Aços Villares SA

Companhia Aberta
C.G.C N° 60.664.810/0001-74

AVISO AOS DEBENTURISTAS
Apartirde II deoutubrode 1982. osiurosde 2.17782' =. sãiire 0 valor nominal das debéntures dademissão sen»u*c*
atualizado monetanamente nes»a data', estarão a disposição dos senhores debentunstas mediante a enfeqa pelo
debentunsta. cu seu representante legal, do cupâo correspondente ao juro vencido vencimento 10 10 B2 e exação do
ErMjl de°novembro de 1982., sera coiocado em disponibilidade o prêmio do 7 38935395'a sopre o valor nomina? das
debèntürès da 1" emissão, se-» única. aiuaiuado rronetariaroente nossa data. dajerido aos debçntunstas pelo Conseco
go Administração para Misto a lafltaMdadè das iteMntutes as fcondições de ,uro» eletivos tio mo-cado
Òs deftentjnstas t»r3o a oocào de resgate antecipada ueio va'or nominal çornflido monetanamente autescido de iuios por
daèdecorridos. em üi de novembro do 1H8Z Os debentünstas que desejem e\ercer sua opçio do rosgaw;'»o araoius
ao bfèmto citado e deverão apresentar o cert^cado de dôbènture com o cupáo p° O 9 vencimento 10 U» b3 e segu<nte$.
•vr, endereços aba»*o mencionados, ato o d;» 15 do outub'0 de 198.? iT-pretoveSmer-tc
O pagamento do ptómio seu efetuado mediante a apresentação dos títulos representativos das deocntures para as
anotações necesbar-as e apiicJÇào de carimbo >nd<cattvü do paga
De acordo com a !eg'StacJo em vgor. os juros e os prémros recebsac
do respectivo pagamento ou c:od:to. na a'iQjot3 do 2b'a d>spe
pagamentos efetuados as pessoas iurtdca.' nào so.rerio a »n ck1<
Os senhores debentünstas pessoas físicas. due optarem pela íden:
CIC e as fundeas. o CGC e 3 cedafa de ident.dade de seu »eprc
para quaisquer das prov>dèn:;as acima dementas os sénhores deber,
d-ís tíüO as 12.00 e das 14 00 as 16 30 txras. nos segj ntes er
SaoPduio - SPR ode Janeiro— RJ

a Os representantes des debentur-stas deverão apresentar so munido
retida na empresa9 Agente f<duc ar o dos aebentur.stas Banco Anton»o de Queiroz S ^

Sáo Paulo. Ot de 0utu0'0 de 1932
Paulo Diedenchsen VillaresP»e«'dente do Conselho de Admmütravao
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edu'a c
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Dinheiro do Japão

O Ministro Delfim Neto, nos três dias que
esteve no Japão, assinou acordos de financia-
mento de 223 milhões de dólares, dos quais 57
milhões financiarão exportações japonesas pa-
ra o Brasil. O Ministro do Planejamento ouviu
do Ministro das Finanças do Japão, Michio
Watanabe, que o Japão vai continuar investin-
do no Brasil e continuará apoiando os projetos
do cerrado, Tubarão e Carajás.

Dos 223 milhões de dólares, 91 milhões
são para créditos financeiros e 57 milhões de
dólares para suppliers credit, com prazo de oito
anos, sendo três de carência. Serão destinados
à Eletrobrás 75 milhões de dólares para a
construção da. usina termelétrica de Balbina,
movida a lenha, que servirá Manaus. Esses
recursos possibilitarão também a construção de
um navio porta-containers pela Ishibrás no
Brasil, e um outro pela Ishikawajima do Japão.

Delfim se reuniu ontem com as diretorias
da Kawasaki Steel, da Marubeni e da C. Itoh,
para dar andamento às negociações para o
financiamento da fase final das obras da Side-
rúrgica de Tubarão, que deverá iniciar sua
produção em maio de 1983. De Tóquio, o
Ministro Delfim Neto seguiu para Paris, onde
tratará de novas operações de crédito ao
Brasil.

Quase 100%

Dentro de 15 dias, segundo o empresário
Sérgio Quintela, seu presidente, a Internacio-
nal de Engenharia estará totalmente nacionali-
zada com a absorção pelos seus empregados
dos 49% do seu controle que estava em mãos
da Morrison Knudsen. Os outros 51% perten-
cem à Montreal de Engenharia.

A vez da Melamina

Agora é a vez da indústria química brasi-
leira ser acusada da prática de dumping nos
Estados Unidos. A denúncia foi feita pela
Melamina Chemicals, que se julga prejudicada
pelas exportações desse produto químico brasi-
feiro. A melamina é uma resina orgânica,
utilizada por diversos setores industriais, como
uma das matérias-primas para produção de
plásticos e celulose.

A informação que chegou ontem dos Esta-
dos Unidos foi confirmada por dirigentes da
Melamina Ultra S/A, do Grupo Ultra, em São
Paulo, e que exporta melamina em cristal para
os Estados Unidos.

No inquérito, a Melamina Chemicals ale-
ga que a indústria norte-americana do setor
está sendo materialmente prejudicada 

"pelas
largas quantidades do produto químico brasi-
leiro vendido abaixo do preço justo, principal-
mente a partir de julho de 1981.

Segundo a denúncia, a melamina sob a
forma de cristal está sujeita a uma taxa de
4,4% de direitos alfandegários. A melamina
nacional entra naquele pais livre de impostos,
porque goza dc benefício do Sistema Geral de
Preferências.

¦ ¦ ¦
Até o dia 21 de fevereiro próximo, o

Departamento de Comércio deverá emitir urna
decisão preliminar sobre a denúncia de dum-
ping. Em 1981, foram exportados 353 mil 382
dólares em melamina para os Estados Unidos;
no primeiro semestre deste ano, 1 milhão 27
mil dólares.

Prata da casa

A Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo do Estado do Rio e empresários
fluminenses resolveram mudar a tática de pro-
moção ao desenvolvimento industrial do Esta-
do. Em vez de procurarem atrair empresas de
outros Estados, vão concentrar baterias aqui
mesmo.

Para isso, lançaram ontem uma pesquisa
que objetiva saber dós empresários se preten-
ciem relocalizarem suas indústrias, e para que
áreas. A Secretaria já constatou que 70% das
empresas de distritos industriais são casos de •
relocalização e que todas aumentaram produ-
ção, número de empregados, produtividade c
faturamento depois da mudança.

Internacionais
O Escritório de Supervisão dos Bancos da

Alemanha Ocidental solicitou a todos os ban-
cos do país um relatório detalhado sobre seus
empréstimos individuais a nações estrangeiras,
um reflexo da crescente preocupação gerada
pelos problemas de pagamento de países como
Polônia e México. Os bancos alemães empres-
taram cerca de 10 bilhões de dólares ao Méxi-
co, Brasil e Argentina.

O programa monetário e financeiro do Go-
verno chileno prevê uma perda de 550 milhões
de dólares de suas reservas internacionais com
o "ajuste da economia", anunciou o presidente
do Banco Central, Carlos Caceres.

Os Estados Unidos iniciaram uma campanha
que durará um ano para persuadir seus aliados
europeus e o Japão a fechar o que considera os
"buracos" nos controles das exportações de
tecnologia ocidental à União Soviética.

A União Soviética voltou ao mercado norte-
americano de cereais: do Departamento de
Agricultura informou ontem que a URSS ad-
quiriu 100 mil toneladas métricas adicionais de
milho norte-americano para entrega em 82-83.

A enorme usina petroquímica da Gulf Oil,
em Houston, começou ontem a voltar à produ-
çáo normal depois de fechar por cinco dias
devido a uma tentativa de extorsão que envol-
veu bombas. Ouatro pessoas foram presas pelo
FBI no fim de semana e acusadas de tentar
extorquir 15 milhões de dólares da Gulf.

\ 
Açúcar sobe 25,3% e 

quilo passa para 
Cr$ 119

O quilo do açúcar refinado subiu de
Cr$ 95 para CrS 119, no Rio, registrando
aumento de 25,3%, e seu preço de venda
terá que estar marcado na embalagem do
produto, segundo portaria da Sunab que
vigora desde o dia 2 e foi publicada ontem
no Diário Oficial.

A portaria define o preço máximo de
venda do produto pelas refinarias aos
estabelecimentos comerciais e o preço
máximo de venda aos consumidores. Es-
clarece também que sem a identificação
do preço o produto não poderá ser comer-
cializado. Em São Paulo, Rio, Belo Hori-
zonte e Curitiba o quilo do açúcar passou
para Cr$ 119. Em Recife, o quilo do
açúcar subiu para Cr$ 142.

O presidente do Instituto do Açúcar e
do Álcool, Coronel Confúcio Pamplona,
anunciou ontem que a Comissão Nacio-
nal do Álcool firmou um acordo com a
indústria automobilística que prevê a re-
dução da produção de açúcar, no ano que
vem, e o aumento da produção do álcool
hidratado (usado como combustível) e
anidro (usado para mistura com gaso-
lina).

Segundo ele, a indústria automobuis-
tica se comprometeu a elevar a produção
de veículos a álcool, no próximo ano, de
200 mil para 250 mil.

O Coronel Confúcio pamplona deixou
claro também que o objetivo da decisão é

aumentar a produção global de álcool a
partir da matéria-prima existente, não
estando prevista a redução da produção
de cana-de-açúcar.

A programação da safra atual estima
uma produção total de álcool anidro de 3
milhões 315 mil 964 litros e de álcool
hidratado de 1.970.837 litros, representan-
do um total de 5 milhões 286 mil 801
litros. Prevê também a produção de 9
milhões de toneladas de açúcar, sendo 3
milhões para o mercado externo e 6 mi-
lhões o interno.

O presidente do IAA disse que a medi-
da náo acarretará problemas sociais, uma
vez que náo haverá retração da produção
total de cana e seus derivados, apenas um
deslocamento da produção, aumentando
a de álcool e diminuingo a de açúcar.

O Coronel Confúcio Pamplona disse
que o IAA está revendo também os acor-
dos comerciais já firmados com os Esta-
dos Unidos, que estão limitados em cerca
de 400 mil toneladas, embora os contra-
tos já acertados tenham chegado a cerca
de 900 mil toneladas.

Segundo ele, o IAA está negociando a
interrupção dos acordos internacionais
vigentes sobre vendas de açúcar com o
propósito de antecipar a renovação do
acordo quadrienal que regulamenta o co-
mércio do produto no mundo.

Arquivo 08/11/81 Arquivo 27/02/81

IBC vai promover o cafezinho

Camboriú, SC — (Romualdo Barros)
— O IBC vai vender em bolsas de merca-
dorias 2 milhões 500 mil sacas de café dos
seus estoques e aplicar o dinheiro — cerca
de Cr$ 45 bilhões — na promoção do
cafezinho, para elevar o consumo nacio-
nal das atuais 7 milhões de sacas por ano
para 10 milhões de sacas.

O diretor de consumo interno do Insti-
tuto Brasileiro do Café, João Roberto
Puliti, afirmou ontem, no 9" Concafé —
Congresso Brasileiro da Indústria de Tor-
refação e Moágem de Café, que a autar-
quia já recebeu autorização do Conselho
Monetário Nacional para realizar a opera-
çáo, que poderá ser iniciada ainda este
ano.

Será incentivada, também, a criação
de centros de degustação, do tipo "Casas
do Café", nas principais cidades brasilei-
ras, em apoio à iniciativa privada, além

de cursos para melhorar a qualidade da
bebida servida em bares, restaurantes e
hotéis.

Ele revelou que de 1979 até agora o
IBC aplicou multas no total de Cr$ 103
milhões na fiscalização da indústria e do
comércio de café. Das 38 mil 567 amostras
de café coletadas nesse período, 1 mil 783
foram condenadas por conter impurezas.

No Brasil existem 1 mil 185 indústrias
de torrefação e moagem de café (eram 1
mil 250, em 1978), que faturaram aproxi-
madamente Cr$ 200 bilhões no ano passa-
do. Umas 30 empresas respondem pela
metade das vendas de pó de café no pais,
e o diretor do IBC acredita que essa
tendência deve crescer nos próximos
anos, pois as embalagens modernas, do
tipo vácuo puro, permitem o aparecimen-
to de marcas nacionais, já que conservam
melhor o produto.
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"UNDERWRIT1NG"

DE OFERTAS PÚBLICAS

DE AÇÕES E DEBÊNTURES

• O^Underwriting" na Economia Brasileira • Assessoria da Empresa com Relação às
Fontes dc Capital # Montagem de Operações dc Ofertas Publicas • Registro na CVM

Colocação de Ofertas Públicas.
Distribuição de Material Didático.
Realização: 13.10 a.01.12.82, dc 2a.*a 5a. feira,
das 18:30 às 20:30 horas.
Local: IBMEC, Av. Beira Mar, s/n .
(Anexo ao MAM) - RJ.
Maiores Informações e Reservas:
Tcls.: 220-5822 (ramal 64) e 240-9934.

IBMECINSTIMTO flRASiiunoOC MtBCâOO Dl CAPITAIS

O Econômico plantou

uma agência no

Jardim Botânico.

m
CCONOMICOO Ban

Companhia Cervejaria Brahma
CompanhiaAberta-C.G.C. n.' 33.366.980/0001-08

AVISO AOS ACIONISTAS - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE AÇÕES
Tendo em vista a deliberação da A.G.E. de 29.07.82 que aprovou o aumento do número de aç6es de

4.200.000.000 para 8.400.000.000, com a conseqüente distribuição gratuita aos Senhores Acionistas de 1
ação nova para cada 1 possuída, da mesma espécie, sem alteração do valor do Capital Social, convidamos os
mesmos a se habilitarem, a partir do dia 11 do corrente mês, à emissão das novas açOes, devendo as respec-
tivas cautelas ser entregues 30 (trinta) dias após a habilitação, no mesmo local de atendimento.

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Simultaneamente, será eletuado o pagamento do dividendo relativo ao 1' semestre do çxercicio de

1982/83, n." 87/154, à razão de CrJ 0,175 (dezessete centavos e meio) por aç3o, sobre o novo número de
açfles. Visando racionalizar e agilizar o processamento, o dividendo será calculado em dobro sobre as açOes
possuídas, ou seja, CrJ 0.175 + Cr# 0,175 = Cr$ 0,35.

Quanto ao Imposto de Renda serão observadas as disposições legais vigentes para Companhias
Abertas. 0 dividendo nao recebido até 07.02.83 sofrerá o desconto do Imposto de Renda como rendimento
tributado exclusivamente na fonte, sem direito à compensação na declaração de renda.

Identlíicaçio: Para pessoas fisicas (açfles nominativas ou ao portador identificado) é indispensável a
apresentação do Cartão de Identificação do Contribuinte do Ministério da Fazenda acompanhado da respecti-
va Carteira de Identidade.

Para pessoas jurídicas é exigido o número de inscrição no C.G.C.
ATENDIMENTO

Os direitos acima, quando referentes às açãei nominativas, deverão ser exercidos no loca! onde o
acionista, conforme sua opção, se encontra cadastrado.

Quanto às açOes ao portador, os direitos deverão ser exercidos mediante a apresentação do cupao n*
7 (sete), colado em formulário próprio, à disposição nos seguintes locais de atendimento:

NO RIO DE JANEIRO-RJ
0 atendimento, até o dia 12 da novembro próximo, será de 10:00 às 16:00 horas, diariamente, nas

seguintes agências do BANCO B0AVISTA S/A:
AVENIDA - Av. Rio Branco, 135 A e B
BARATA RIBEIRO - Rua Barata Ribeiro, 96-C
CASTELO — Av. Almirante Barroso, 81-A
CATETE — Rua Almirante Tamandaré, 77
CINELÀNDIA — Praça Floriano, 23
COPACABANA - Av. N.S. de Copacabana. 656-A
IPANEMA - Rua Visconde de Pirajá, 142-A
LARANJEIRAS — Rua das Laranjeiras, 475
OBSERVAÇÕES:
01. As pessoas jurídicas (Bancos, Corretoras, etc.) serão atendidas pela Matriz do Banco Boavista S/A, sita

à Praça PioX, 118-A-4! andar, de 10:00 às 16:00 horas, diariamente.
02. A partir do dia 16 de novembro próximo, cessará o atendimento pelas agências, passando a ser feito so-

mente na Matriz do Banco Boavista S/A.
EM SÃO PAULO-SP

0 alendimento, até o dia 12 da novembro próximo, será de 10:00 às 16 00 horas, diariamente, nas
seguintes agências do BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESC0:
AGÊNCIA NOVA CENTRAL - Av. Ipiranga, 210
AGÊNCIA PRAÇA 0SWALD0 CRUZ - Av. Paulista, 52
OBSERVAÇÃO:

A partir do dia 16 de novembro próximo, cessará o atendimento pelo Banco, passando a ser feito so-
mente nos escritórios da Filiai Sáo Paulo, à RuaTupinambás, 33/57, das 08:30 às 11:00 horas e de 13 00 às
15:30 horas, diariamente.

EM PORTO ALEGRE-RS
0 atendimento será no BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, no posto situado nas dependências

da Filial Continental, á Rua Cristóvão Coiombo, 545, das 08:30 às 11.00 horas e de 13:00 às 15 30 horas,
diariamente.

EM BELO HORIZONTE-MG
0 atendimento será no BANCO BOAVISTA S/A, na agência localizada à Av. Afonso Pena, 785. das

10:00 às 16:00 horas, diariamente.
EM CURITIBA-PR

0 atendimento será no BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, no posto situado nas dependências
da Filial Curitiba, à Av. Presidente Getúlio Vargas, 262, das 08 30 às 11 00 horas e de 13:00 às 15 30 horas,
diariamente.

EM BRASÍLIA-DF
0 atendimento será no BANCO BOAVISTA S/A. na agência localizada no Setor Comercial Sul - quadra

11 - Loja 80 - Edifício Anston. de 10 00às 16 00 horas, diariamente.
CAUTELAS COM DIREITOS ATRASADOS

No Rio de Janeiro e em S3o Paulo, os Bancos encarregados oo atendimento aos Senhores Acionistas
somente processarão os direitos atuais.

As cautelas de antigo modelo (sistema de carimbo) bem como os cupôes anteriores ao Ce n ' 7 deve-
râo ser apresentados nos escritórios da própria Companhia, das 08.30 às 11 00 horas e úe 13 00 ás 15.30
horas, diariamente, nos seguintes enaereçcs:
RIO DE JANEIRO — Rua Marquês de Sapucaí, 200 • 2* andar
SÃO PAULO - RuaTupinambás. 33/57.

LARGO DA 2VFEIRA - Rua Hadock Lobo, 458-A
LEBL0N - Av. Ataulfo de Paiva. 734
LEME — Rua Antônio Vieira, 24
MÉIER — Rua Frederico Méier, 26
PASSOS - Rua da Alfândega, 214
PRAIA DE BOTAFOGO - Praia de Botafogo, 428-A
TIJUCA — Rua General Roca, 675-A
VOLUNTÁRIOS — Rua Voluntários da Pátria, 264-A

ADlRET

Amador Aguiar Beatriz Larragoiti

Bradesco rompe acordo com

Sul América e Atlântica
O Banco Brasileiro de Descontos-

Bradesco rompeu unilateralmente o
acordo empresarial que mantinha des-
de 1972 com as companhias de seguro
Sul América e Atlântica-Boavista. O
anúncio foi feito pela direção do banco
às Bolsas de Valores do Rio e de Sào
Paulo, que suspenderam no inicio do
pregão de ontem as negociações com
ações do Bradesco e de três empresas
do grupo Sul América (Sul América Cia.
Nacional de Seguros, Sul América Ter-
restres, Marítimos e Acidentes Cia. de
Seguros e Sul América Capitalização).

As negociações com ações do Bra-
desço ficaram suspensas apenas 30 mi-
nutos, porque o banco enviou em segui-
da um telex explicando que "o Sr Ama-
dor Aguiar confirma ter denunciado o
protocolo mencionado; 2) a denúncia foi
feita com o prazo de 60 dias, a contar de
15/09/82, o qual portanto, ainda se acha
em curso". A Sul América não deu qual-
quer resposta: permanecem suspensas
as negociações com suas ações. As Boi-
sas tomaram essa medida diante de
reportagem publicada esta semana pela
revista Veja, que revelou o rompimento
do acordo operacional.

Relações difíceis

Segundo esse acordo, colocado em
prática há 10 anos, o Bradesco financia-
va e distribuía igualmente entre as duas
seguradoras os contratos de seguros
captados em suas 1 mil 400 agências. E
ficava com 50% pelos serviços de corre-
tagem. Amador Aguiar fazia parte do
Conselho das duas seguradoras, que,
por sua vez, tinham representantes no
Conselho do Bradesco. E, ainda, cada
uma delas possuía 24,8% do capital do
Bradesco.

O rompimento do acordo começou a
ganhar contornos mais concretos desde
julho, quando Leonidio Ribeiro Filho,
presidente executivo da Sul América,
afastou-se do Conselho do Bradesco por
solicitação de Amador Aguiar, que pedi-
ra à família Larragoiti (controladora da
Sul América) a presença de acionistas
da empresa em seu conselho. Substituiu
Leonidio a presidente do Conselho da
Sul América, Beatriz Larragoiti.

As relações entre as duas empresas
já estavam bem difíceis, pois Amador
Aguiar, incompatibilizado com Leoni-
dio há um ano, trabalhava para afastá-
lo também da direção da Sul América.
Na raiz de tudo estão, segundo uma-
fonte ligada às duas empresas, dois mo-
tivos: 1) Amador desaprovou enfatica-
mente a operação de Leonidio, que com-
prou, há um ano, ações da Cervejaria
Brahma, em nome da Sul América; e 2)
as diferençás de estilo administrativo,
que terminaram por provocar divergén-
cias intransponíveis entre Amador e
Leonidio.

Zepelim parado

Nos últimos dois meses até as cam-
panhas publicitárias conjuntas do Bra-
desço com a Sul América entraram em
compasso de espera. Uma delas, das
mais curiosas e caras da Sul América —
o zepelim que sobrevoa a Zona Sul
carioca nos finais de semana — esteve,
suspensa por mais de um mês, voltando
às atividades apenas em setembro, num.
vôo em São Paulo. É que a Sul América
havia colocado a inscrição associado ao
Bradesco, junto ao seu, na parte lateral
do zepelim. Asoluçao foi aplicar sobre o
nome Bradesco um pano branco, espe-
cialmente confeccionado na Inglaterra
para que a Sul América aparecesse sozi-
nha na promoção.

Outro indicador de que o rompimen-
to estava próximo foi o afastamento de
Amador do Conselho da Sul América,
no dia 9 de agosto, e de Beatriz Larra-
goiti e de seu pai. Antonio Larragoiti, do
Conselho do Bradesco, no dia seguinte.

Desde o rompimento, no dia 15 cie
setembro, anunciado por carta à famííia
Larragoiti e agora confirmado em telex
às Bolsas de Valores, as empresas discu-
tem os procedimentos para efetivar a
decisão. Mas Amador Aguiar e a alta
cúpula da Sul América náo tém partici-
pado dessas reuniões. Ontem, passaram
a tarde em reunião o vice-presidente do
Conselho da Sul América, João Pedro
Gouvea Vieira, e o membro do Conselho
do Bradesco (e presidente da Atlântica-
Boavista), Antonio Carlos de Almeidá
Braga.

Reynolds lança o Camel visando

conquistar quem fuma 
Hollywood

— O nosso objetivo é cravar uma
flecha no coração da Souza Cruz: o
Hollywood. Com essa declaração, direta
e muito pouco comum entre concorren-
tes. o vice-presidente de marketing da
Reynolds, Robert Buli, resumiu o que
pretende com seu novo cigarro, o Ca-
mel, lançado oficialmente ontem no Rio
e que. em um ano. absorverá sozinho
metade das verbas publicitárias da em-
presa, ou igual volume de seus outros 10
produtos juntos."Brigar com o Hollywood", um cigar-
ro que detém 28% do mercado nacional
e 33% do mercado fluminense, como
pretende a Reynolds, não será uma ta-
refa fácil, reconhece Buli. Mas, ele tam-
bém "náo quer muito": apenas 10% do
que a Souza Cruz, detentora de 80% do
mercado nacional, vende anualmente,
ou seja 104 bilhões de unidades de um
total de 130 bilhões de cigarros consu-
midos por ano no Brasil. O que, segundo
ele, representaria muito para sua em-
presa — 2% do mercadoi interno — é
muito pouco para a concorrente.

A julgar pela campanha que a Rey-
nolds lançara no mercado a partir desta
semana — as verbas não foram revela-
das — tudo indica que está mesmo
apostando no Camel. A principal inova-
çao no trabalho da Reynolds sáo as fitas

que seus 200 vendedores estão apresen-
tando áos varejistas. Pela primeira vez.
segundo Buli, uma empresa de cigarro
sai a rua com a gravação da musica
escolhida para os anúncios e explica-
ções de sua campanha, que será lança-
da amanhã.

A mudança do antigo "blablabla" de
vendedores parece que está dando re-
sultado. Depois de seis meses no merca-
do teste, em Curitiba, a empresa veio
para o Rio e, segunda-feira, primeiro dia
de venda ao varejo, as expectativas da
Reynolds foram superadas. Vendeu a
metade do que esperava para toda a
semana.

A campanha da Reynolds vai além:
como tem por tema O Sabor de uma
Nova Aventura", e se destinara basica-
mente aos homens com idade superior
aos 25 anos, levará às ruas 10 jipes com
apresentadoras do produto, vestidas
com roupas safari.

Detentora de apenas 9,3% do merca-
do brasileiro de cigarros, a Reynolds
náo pretende, como admitiu seu vice-
presidente, entrar na faixa dos cigarros
mais baixos. — O nosso objetivo —
garante Buli — é vender mais os cigar-
ros das categorias G a H, cujos preços
vão de CrS 150 a CrS 240, e tem 67% dos
fumantes brasileiros.
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A derrota abateu tanto os brasileiros, que Bebeto (E) teve dificuldade para reanimar os jogadores, principalmente Bernard, o nuiis transtornado

A triste manhã do vôlei brasileiro
Eloir Maciel

Excesso de confiança, confessa William

Os jogadores da Seleção Brasi-
lçira acharam que os tchecos arma-
ram uma armadilha para a equipe e
eles acabaram aceitando-a. Ao con-
trário das partidas anteriores, os
tchecos ajustaram um ótimo jogo
junto à rede, aproveitando as visi-
veis falhas do bloqueio do Brasil.
Além da surpresa, os brasileiros
acharam também que o sucesso do
Mundialito tirou a equipe da reali-
dade, conforme admitiu o Capitão
William.

— Foi a melhor coisa que pode-
ria nos acontecer ter perdido agora
— afirmou William. — Nós conse-
guimos cair na armadilha dos tche-
cos, que nos enganaram com uma
série de flntas, surpreendendo a
gente dentro da quadra. Nosso jogo
também não entrou e a situação foi-
se complicando cada vez mais. Ago-
ra é levantar a cabeça e jogar para
não perder. Esquecer o Mundialito
e partir com vontade e determina-
ção para a vitória nessa próxima
fase. Acho que o sucesso alcançado
no Rio de Janeiro prejudicou um
pouco a gente.

William não acha que o pessoal
foi para a quadra com o espírito do"já ganhamos", pois todos conhe-
cem o time dâ Tcheco-Eslováquia e
sabem que é impossível pensar des-
sa forma. Mas de uma coisa o time
brasileiro ficou sabendo: até o prin-
cipal Jogador adversário, Igor Prie-
lozny, que "só entraria se o time
necessitasse dele", reconheceu que
os brasileiros nào estavam concen-
trados para a partida, pois davam
várias entrevistas a rádios e TVs do
Brasil. A critica também foi feita
por um bom número de torcedores
argentinos.

Tanto William como Renan ad-
mitiram que o sucesso do Mundiali-
to foi muito grande e o pessoal nào
estava preparado para perder. A
Comissão Técnica vai procurar
lembrar sempre aos jogadores que
o Brasil ainda está tentando se flr-
mar entre os quatro melhores do
Mundo e que se conseguir chegar a
terceiro nesse Mundial está muito
bom:

— Náo tem por que a gente ficar
toda a vida preocupado com a der-

rota. O que passou passou. Foi ate
bom que isso acontecesse. De agora
em diante não podemos mais per-
der para ninguém e talvez isso sirva
para mexer com os brios da mo-
çada.

Durante a reunião de ontem
com os jogadores, o técnico Bebeto \
se recusou a atender um telefone-
ma, para náo deixar os companhei-
ros sozinhos. O alto-falante do hotel
o chamou por duas vezes. Mas ele
se menteve "surdo", embora tenha
permitido que momentos depois
Bernard atendesse a uma chamada
telefônica. Por ironia, o telefonema
para Bebeto náo era do Brasil e sim
de Rosário. Radames Latari Filho,
tentava avisar sobre a inversão dos
jogos do Brasil. Ao final da reuniáo,
Bebeto foi a recepção do hotel sa-
ber se havia algum recado e tinha
apenas dois telegramas: um de An-
tónio Carlos de Almeida Maga-
lhães, presidente da Atlântica-
Boavista e o outro de um torcedor
do interior de São Paulo, pedindo
uma camisa autografada de Ber-
nard.

Renan, o inconforniismo com a derrota
Dentro da péssima apresenta-

ção do Brasil. Renan foi o único
homem de ataque que preocupou
os tchecos. Mas preocupar apenas
não adianta, como o proprio Renan
reconhece, pois o Brasil perdeu
uma partida importante. Ele não
entende que tenha sido o único a se
manter calmo, como nào admite
que tenha sido o principal jogador
do Brasil.

— Não adiantou eu ser o melhor

e o time perder. Náo fui o melhor. O
time todo jogou mal. O passe nào
saía, a defesa não funcionou e o
bloqueio náo existiu. O jogador de
número cinco bateu todas sem blo-
queio e marcou uma série de pontos
importantes para eles. Fomos enga-
nados também porque nosso blo-
queio não saiu do chão.

Ao analisar os futuros adversá-
rios do Brasil. Renan disse que a
partir de agora não adianta mais,

porque a única saída do Brasil é
vencer todos, embora a derrota pa-
ra a União Soviética seja prevista.
O grande negócio para o Brasil se-
ria ganhar da Polônia, Cuba e Bul-
gária, enfrentando a União Soviéti-
ca em condições de passar a fase
seguinte da competição. O jogador
acha que isso é perfeitamente pos-
sível e todos estão conscientes de
que só dessa forma o Brasil poderá
realmente pertencer a elite do vôlei
mundial.

Mendoza — Foi uma ma-
nhã triste a de ontem para
os jogadores da Seleção Bra-
sileira. O primeiro a chegar
à beira da piscina, local de"reuniões", foi o técnico Be-
beto de Freitas, que, apesar
de aborrecido com a derrota
do Brasil, estava bastante
consciente da situação da
equipe, sabendo da impor-
tãncia de sua palavra na re-
cuperaçáo psicológica dos
jogadores para os próximos
jogos.

Bebeto se descontraiu ra-
pidamente com uma brinca-
deira inventada proposita-
damente. Assim que Wil-
liam e Montanaro também
chegaram à beira da piscina,
o técnico saiu com um jornal
árabe na mão, foi em direção
aos dois jogadores e afirmou
que o jornalista era sensa-
cionalista e que havia "des-
cido o pau no Brasil", Mon-
tanaro e William se desper-
taram rapidamente para o
jornal que estava na mão do
treinador e pediram para vè-
lo.

Os três riram muito
quando os jogadores perce-
beram que jamais poderiam
saber o que estava escrito
no jornal, esquecido no ho-
tel pela delegação do Ira-
que. À medida que os joga-
aores iam chegando à pisei-
na, a brincadeira era repeti-
da, descontraindo um pouco
o ambiente.

Enquanto os jogadores
tchecos, dispensados, fica-
ram até altas horas toman-
do cerveja, os brasileiros fo-
ram dormir e acordaram ce-
do ontem. A reunião estava
marcada para às 11 horas,
mas só começou 45 minutos
depois, pois Femandão foi o
Ultimo a chegar, assim mes-
mo porque Bebeto mandou
alguém chamá-lo.

Sem "bronca"

Enquanto esperavam
Femandão e Xandó, os jo-
gadores já mostravam des-
contração por causa da brin-
cadeira com o jornal árabe e
de um ioiô à exceção de Ber-
nard, que se manteve cabis-
baixo, com os olhos verme-
lhos, como se tivesse chora-
do bastante ou dormido
mal. Ele tinha o olhar perdi-
do no horizonte e nào parti-
cipou das brincadeiras que
se seguiram à do ioiô.

Bernadinho, que teve
boa atuação quando substi-
tuiu William, também náo
participou da conversa com
o grupo, preferindo outra
parte da piscina, onde ficou
todo o tempo conversando
com a intérprete da Líbia,
Fanny Guevara, que aguar-
dava, de biquíni, a chegada
da União Soviética, com
quem passaria a trabalhar.

O primeiro a falar foi o
preparador físico Paulo Sér-
gio da Rocha, depois Bebeto

e em seguida William. No
começo, os jogadores esta-
vam tensos, mas depois de
quase uma hora e meia de
conversa, todos já estavam
recuperados do mauhumor.
Apenas Amauri continuava
pensativo.Não houve nenhuma
bronca. Falamos sobre tudo
o que se passou na quadra e
nos preparamos para o que
possa vir daqui pra diante.

William confirmava de-
pois as afirmações de Amau-
ri. dizendo que ele, como ca-
pitão, havia pedido ao pes-
soai mais calma e tranqüili-
dade para as próximas par-
tidas.

Além disso analisa-
mos a quantidade de erros
que tivemos e vamos agora
procurar corrigir para os
próximos jogos.

Quando Bebeto de Frei-
tas liberou o pessoal para o
almoço, pouco depois da
chegada da Bulgária, os jo-
gadores já haviam se recu-
perado. Quando o almoço
estava sendo servido, Bebe-
to recebeu um telefonema
de Radames Latari Filho, de
Rosário, através de quem
soube da mudança na tabe-
la. A alegria foi geral, quan-
do ficou confirmado que o
Brasil não pegam a União
Soviética na primeira par-
tida.

Mais voleibol na pág. 2
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quando ocupava o terceiro lugar, eie onam.
Carlos Hungrio
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Isabel Lopes perdeu por um up no Campeonato do Gavea

Brasil ioga com URSS no fim e reanima iiebeto
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Eloir Maciel
Mendoza — O técnico Bebe-

to de Freitas vibrou quando
teve a confirmação de que o
Brasil não enfrentaria a União
Soviética na primeira rodada.
Os jogadores também pare-
ciam aliviados, mas o treinador
rapidamente falou bem alto,
para que todos escutassem, que
a partida havia sido apenas
adiada e seria jogada da mesma
forma. A única vantagem era o
Brasil saber em que condições
poderia atuar contra o temível
adversário, pois enfrentaria an-
tes a Polônia, Cuba e Bulgária.

— Foi o melhor que poderia
ter acontecido, depois da derro-
ta para os tchecos. Nossa situa-
ção é ruim mas melhorou bas-
tante. O fato de jogar com a
União Soviética sabendo de
seus resultados contra as ou-
tras equipes e de nossas neces-
sidades é melhor do que pegar
ela logo de cara.

Bebeto está fazendo ótimo
trabalho psicológico junto aos
jogadores, para conscientizá-
los da importância de uma vitó-
ria sobre os três primeiros ad-
versários. Além disso, se vencer
os três, Bebeto acha importan-
te que o Brasil ganhe pelo me-
nos um set da União Soviética,
se não puder vencer a partida.

I .. Missão difícil
\ $ ¦— E muito difícil vencer a
União Soviética. Creio mesmo
que nenhuma das equipes que
a enfrentarão nessa segunda fa-
se consiga derrotá-la. Se a gen-
te conseguir vencer os três ad-
versários, espero pelo menos
ganhar um set dos soviéticos.
Se o time passar por Polônia,
Cuba e Bulgária, não é possível
que não faça jogo bom contra
os campeões do mundo. v

Bebeto disse que nunca viu
o seu time jogar tão mal e tam-
bém não acredita que a Seleção
Brasileira volte a ter um rendi-
mento tão abaixo da média co-
mo na partida contra a Tcheco-
Eslováquia

! De certo modo, o técnico do
Brasil também aceitou que o' time perdesse nesta fase. Só
não gostou muito da maneira
como ocorreu, pois não pôde
mostrar o seu jogo.

— Acho que foi até bom isso
acontecer agora. O sucesso do
Mundialito não era esperado e
acho que isso atrapalhou um
pouco o rendimento da equipe.
Mas foi bom, porque agora va-
mos enfrentar dois adversários
que não nos viram jogar este
ano. Cuba ainda mandou um
"olheiro", Orlando Samuel, que
chegou a jogar contra mim vá-
rias vezes. Mas a Polônia não
sabe nada sobre o Brasil. As-
sim, poderemos fazer dois bons
jogos contra eles e vencer tam-
bém a Bulgária, por quem pas-
samos fácil no Mundialito.

Se Bebeto tivesse a garantia
de que o Brasil vencerá os três
primeiros adversários, até po-
deria negociar o resultado da
partida com a União Soviética.
O técnico acredita que se o ti-
me acertar o passe, a recepção e
o bloqueio, não haverá proble-
ma para realizar uma partida
equilibrada com a União Sovié-
tica, podendo até repetir a vitó-
ria do Mundialito.

Técnico soviético

A União Soviética tirou a
concentração dos jogadores
brasileiros ontem, ao chegar no
Hotel Ejercito de Los Andes
justamente na hora em que Be-
beto de Freitas e a comissão
técnica estava reunida com os
jogadores. Todos escutavam o
técnico, mas se sentiram atraí-
dos pela chegada dos soviéti-
cos. Todos os olhares se volta-
ram para o ônibus que trazia a
delegação soviética, e até Bebe-
to, por um instante, interrom-
peu sua fala.

O treinador Viatcheslav Pia-
tanova, sem saber o drama pelo
qual os jogadores brasileiros es-
tavam passando, deixou a ba-
gagem em seu quarto e, em
menos de 10 minutos, estava
passeando para cima e para
baixo, bem junto de onde Bebe-
to conversava a respeito da ho-
rário dos jogos.

QUARTAS-DE-FINAL
MENDOZA
Amonhó

Cubo x URSS. 18h
TchecoEsl. x Bulgária. I9h30mtn

Pc'ônia x Brasil, 21 h
Sexta-feira

Buígána x Polônio, 1SH
URSS x Tcheco-Esl . 19h30rn.;

Brasil x Cubo, 21b
CATAMARCA

Domingo
Tcheco-Esl x Cubo. 19h

Brasil x Bulgono 22b
Segunda-feira

Na preteção, no jardim do hotel, o

Amauri quer vitória
daqui para a frente

Amauri, o principal homem do bloqueio do Brasil
— protege o meio da rede — não acredita que possa
voltar a jogar táo mal como contra os tchecos. em que
os pontos de adversário foram conseguidos por falta
de eficiência na marcação. Mas Amauri não soube
explicar o que aconteceu com a equipe, que não se
encontrou nunca.

— Nunca vi uma partida como aquela. Ao invés
da gente partir pára buscar os pontos, os tchecos é
que vibravam a cada jogada, enquanto a gente ficava
só olhando a alegria deles. Não sei o que aconteceu
mais acho que repetir aquela má atuação será impôs-
sível para mim. Não sei. Vamos ver o que acontece
daqui para a frente, pois temos que vencer todos os
adversários, para enfrentar a União Soviética poden-
do perder, já que a derrota para eles é prevista.

Moreno sabe hoje se

tem apoio da Atlantic

M

Bernard nervoso

Amauri disse que náo foi normal o que aconteceu
com o Brasil, porque todas as situações difíceis que
enfrentou até então eram solucionadas no set seguin-
te ou com a substituição de um ou dois jogadores.
Contra a Tcheco-Eslováquia foi diferente:

Saí no primeiro Set. Fiquei um tempo de fora
e, quando voltei, o time continuou errando muito e o
bloqueio náo conseguia parar o ataque adversário.
Não fizemos nenhum ponto de bloqueio, que é um dos
pontos fortes do time. Todos estavam muito ner-
vosos.

Sem dúvida, Bernard foi o jogador mais nervoso
do Brasil, pois chegou até a confundir o número de
sua camisa na hora de ser substituído por Domingos.
Ainda ontem pela manhã, ele demonstrava tristeza e
só depois do almoço conseguiu rir de alguma piada
ou comentário malicioso. Pela manhã, Bernard ficou
junto à piscina e pouco conversou com os compa-
nheiros.

Agora, tudo só depende da gente. O que pas-
sou, passou. Precisamos entender que o importante é
lutar para ver se conseguimos vencer os próximos
adversários, para enfrentar a União Soviética com
moral. Nosso time não esteve bem mas sabemos que
jogamos muito mais do que mostramos contra os
tchecos. Tivemos uma conversa séria com a Comis-
são Técnica e chegamos à conclusão de que só
depende da gente. Nossa situação ficou ruim, mas
não é desperadora.

Estatística não

afeta brasüeiros
Na estatística da partida Brasil X Tcheco-

Eslováquia, Amauri aparece com o pior rendimento
entre os brasileiros, enquanto o armador adversário,
Viatcheslav, capitão da equipe, foi o principal joga-
dor da quadra, pois tocou 187 vezes na bola, apresen-
tando uma margem de erro de apenas 16,1%. Renan
foi o melhor brasileiro, com margem de erro calculada
em 18.2%, em 123 toques.

O jogador número 5 da Tcheco-Eslováquia, Josef,
que conseguiu cravar todas as suas cortadas, tendo
um aproveitamento de 89.2%, acabou ficando em
quinto lugar em sua equipe, pois errou vários passes
e, no còmputo geral, teve uma margem de acerto de
apenas 71,8%. A estatística confirmou o que o torce-
dor argentino saiu da quadra afirmando: que todos os
jogadores tchecos foram melhores que os brasileiros.

Mas os brasileiros não ficaram nem um pouco
impressionados com a estatística, pois acham que ela
foi desfavorável ao Brasil em quase tudo porque a
equipe realmente não encontrou seu jogo errando
passes, devolvendo mal a bola e totalmente falha no
bloqueio. William e Renan estão inclusive dispostos
até a aumentar o ritmo de treino a partir de hoje:

Agora mais do que nunca temos que aumentar
o ritmo de treinamento — afirmou William. já bem
descontraído após o almoço de ontem, quando os
jogadores foram liberados. Para ele, foi bom que cada
um tivesse despertado agora para esse fato, pois de
agora em diante todos vão se dedicar mais.

Errar como erramos é impossível acontecer de
novo. Mas foi bom porque despertou na gente a
vontade de treinar ainda mais. para náo errar na hora
decisiva. Nunca viu um time europeu — e principal-
mente socialista — vibrar tanto como os tchecos —
disse Renan, impressionado com a compenetração
dos adversários, enquanto os brasileiros foram bas-
tante criticados pela quantidade de entrevistas e
conversas laterais pouco antes de começar a partida.

TV consegue mudar

horário dos jogos
Conforme lhe permite o regulamento, o Comitê

Organizador do 10° Mundial de Vôlei, além de modifi-
car a ordem dos jogos das quartas-de-final. deixando
a partida Brasil X União Soviética como Ultima do
grupo, para segunda-feira, em Catamarca. fixou o
horário dos jogos do Brasil sempre a partir das 21h. a
pedido da TV Record, apesar da firme resistência dos
soviéticos e búlgaros à alteração.

A princípio, soviéticos e búlgaros se mostraram
contrários à realização dos jogos com o Brasil às 21
horas, afirmando que nada tinham com a transmis-
sao pela TV. Viatcheslav Platonov. técnico soviético,
acha que se a transmissão direta fosse para a União
Soviética os adversários possivelmente não concor-
dariam. Disse que sua equipe esta ótima e que seu
objetivo, além de conseguir o bicampeonato mundial,
e descontar a derrota que sofreu para o Brasil no
Mundialito.

A Atlantic ficou de dar hoje uma
resposta ao piloto Roberto "Pupo"
Moreno se o patrocina no Grande Pré-
mio da Austrália de Fórmula-Atlantic,
prova que ele ganhou no ano passado.
Moreno chegou ontem ao Rio, depois
de passar uma semana em Brasília, de
cama, recuperando-se de uma amigda-
lite. ,

Ontem mesmo, Moreno conversou
com diretores da Atlantic, que se mos-
traram interessados em patrociná-lo
na prova do dia 7 de novembro, em
Melbourne, na qual deverão estar im-
portantes nomes do automobilismo
mundial, como o atual campeão de
Fórmula-1, Keke Rosberg, o ex-
campeão, Alan Jones, além de Alain
Prost e Jacques Lafitte.

Sem planos
No dia 13,' Moreno volta para a

Inglaten'a onde, até o fim do ano,
trabalhará como piloto de testes da
Lotus. Mas ainda não sabe o que será
de sua vida na temporada de 83. Ao
contrário deste ano, quando planejou
correr apenas 10 corridas das 20 do
Campeonato Inglês de Fórmula-3 e foi
obrigado a abandonar a competição
quando ocupava o terceiro lugar, ele

náo fez ainda nenhum plano. Nem
sabe se terá um patrocinador.

Em 83 queria disputar o maior
número de provas possíveis, em qual-
quer categoria. Não tenho ainda nada
definido em termos de patrocínio e,
por isso, não posso fazer nenhum pia-
nejamento — explicou.

Sobre essa corrida na Austrália,
Moreno disse que para ele é muito
importante tentar uma segunda vitó-
ria numa prova que estará concen-
trando todas as atenções do automo-
bilismo mundial.

Esta é uma época sem corridas
na Fórmula-1 e todo mundo vai para a
Austrália disputar essa prova. Os diri-
gentes do automobilismo da Austrália
estão tentando levar uma prova do
Mundial de Fórmula-1 para lá e pro-
movem bastante esta corrida, cha-
mando pilotos de sucesso.

Caso consiga o patrocínio da Atlan-
tic, Moreno usaria um Ralt RT-4, no-
vo, preparado pela mesma equipe que
o acompanhou na vitória de 81 quando
ele deixou em segundo lugar o então
campeão mundial de F-l, Nelson Pi-
quet e, em terceiro, Geoff, filho de Jack
Brabham, dono da escuderia Bra-
bham.

Carlos Hungria

Isabel Lopes perdeu por um up no Campeonato do Gávea

Tutu surpreende no

golfe 
a campeã Isabel

As vésperas de embarcar para o
Chile, para disputar o Torneio Sul-
Americano de Duplas, a campeã esta-
dual Isabel Lopes sofreu uma sur-
preendente derrota, ontem, no campo
do Gávea. Perdeu por 1 up. para Tutu
Carvalho. 18 anos. handicap 12. na
semifinal do Campeonato de Golfe do
Gávea. „ .

Na outra semifinal, Cecília Gn-
maud encontrou dificuldades para
vencer Glória Blocker. por 3 a 2. Gri-
maud e Tutu disputarão a final no dia

Isabel viaja

Isabel Lopes e Ellsabeth Nickhom,
as mais bem classificadas no ranking,
foram incLicsclas píirs repres^nt^r o
3rasil no Torneio Sul-Americano de
Duplas, de 9 a 12 deste mês. em San-
tiaeo. O embarque das duas jogadoras
sera esta manha, as 8 horas, no Ga-

sentantes do Chile, Colômbia. Peru,
Argentina e Venezuela. Segundo Isa-
bel Lopes, a equipe teoricamente mais
forte é a peruana, que conta com Jen-
ny Liback, que vive nos Estados Uni-
dos e é uma das grandes forças do
golfe continental.

— Temos muita chance de chegar
ao titulo. Eu e Beth estamos bem, mas
o golfe é um esporte surpreendente. Às
vezes se está no melhor da forma física
e nada dá certo. Mas uma coisa podem
estar certos: vamos—nos esforçar para
obter o melhor.

Isabel é handicap 3 e vem—se des-
tacando no golfe brasileiro. Ela treina
diariamente no Gávea com o professor
Mário Gortzalez. que prevê excelente
futuro para a jogadora de 20 anos.
Elisabeth Nickhorn é gaúcha, tem
handicap 2 e ocupa a primeira coloca-
ção no ranking nacional.

Sobre seu jogo de ontem com Tutu
Carvalho. Isabel náo desmereceu a vi-
toria cia adversária, considerando po-
rpm nu** nàft pitava num bom dia.

Kirmayr estréia

em Barcelona com

uma vitória fácil
Barcelona — Carlos Kirmayr estreou com uma

vitória fácil na primeira rodada do Torneio Conde de
Godo, válido pelo Grand Prix. Derrotou o iugoslavo
Marco Ostoja por 6/0 e 6/4. A competição distribui em'
prêmios 200 mil dólares (cerca de Cr$ 40 milhões).

Mesmo tendo-se apresentado bem, Cássio Motta
foi derrotado pelo argentino Jose Luis Clerc por 4/6,
6/0 e 7/5. Outros resultados: Alberto Tous (Espanha)
6/4 e 6/3 Tomas Smid (Tcheco-Eslováquia), Damian
Keretic (Alemanha Ocidental) 7/5,6/7,6/4 Mark Dick-
son (EUA), Hans Gildemeister (Chile) 6/3 e 6/1 Juan
Aguilera (Espanha), Mats Wilander (Suécia) 6/4 e 6/3,
Guv Forget (França), Victor Pecci (Paraguai) 6/2 e 6/2
Anders Jarryd (Suécia), Andres Gomez (Equador) 7/6'
e 7/5 Bruce Derllbn (EUA) e Javier Soler (Espanha) 7/6
e 6/2 Cláudio Panatta (Itália).

Taça Davis

Antes mesmo de conhecido o campeão da Taça
Davis de 1982, será realizado o sorteio das chaves da
competição para 1983, amanhã, no estádio de Roland
Garros, construído especialmente para a competição,
em 1900. A final da Davis deste ano será em no vem-
bro, em Grenoble, entre França e Estados Unido3.'|

•Vão participar da primeira divisão da Davis de
1983 os Estados Unidos, Suécia, Austrália, Chile,1
Nova Zelândia, Itália, Tcheco-Eslováquia e França,,
que ganharam pelo menos uma partida na Davis-82;
URSS, Romênia, Inglaterra e Argentina, ganhadores
da repescagem; Indonésia, Paraguai, Irlanda e Dlna-
marca, vencedores de suas zonas na segunda divisàa

Um tenista disposto
a ajudar os juvenis ^

Kirmayr, um dos principais tenistas do país,
entrou em contato com o vice-presidente técnico da
CBT (Confederação Brasileira de Tênis), Mario Pu-
cheu para fazer no próximo ano uma série de clinicas
(aulas) para os juvenis que mais se destaquem no
Brasil. Comò Kirmayr viajou para a Espanha, os
detalhes ainda não foram acertados. ,

Mário Pucheu disse que só houve um primeiro
contato e que Kirmayr deixou claro que tem Interes-
se em ajudar os juvenis brasileiros. O vice-presidente,
no entanto, ainda não sabe de maiores detalhes, que
só vão ser acertados na volta de Kirmayr, dentro de
um mês aproximadamente.

Mas não são só as clínicas para o ano que vem
que estão interessando a Kirmayr. Ele também per-
guntou a Pucheu como será o esquema da Taça
Davis, dizendo-se pronto a colaborar com a equipe,
mas não recebeu resposta, pois a CBT ainda náo sabe
em que datas o Brasil jogará e quais serão as disporá-
bilidades financeiras para realizar os jogos.

Soviéticos olham atletas

Os soviéticos Nikolai Miligulo,
treinador da campeã olímpica Nely
Kim, e T.ilía Stoyova, atual técnica da
Seleção Soviética de ginástica olímpl-
ca, chegam amanhã ao Brasil. Vào
observar, durante um mês, os ginastas

brasileiros que poderão ser convoca-
dos para os Jogos Cruz dei Sur e o Pan-Americano do
ano que vem ,

Miligulo e Stoyova seguem direto para Campi-
nas, onde, de sexta-feira a domingo, assistem ao
Torneio Brasileiro Interclubes adulto, de ginastica
olímpica. No Rio, eles observarão os treinos de ginas-
tas da Gama Filho e do Tijuca, fazendo correçoes e
apresentando sugestões. Estão previstas ainda paies-
tras em clubes.

Com seis atletas ameaçadas de desclassificaçao,
começa sexta-feira em Londrina, no Paraná, o Tor-
neio Brasileiro Interclubes Adulto de ginástica ntmi-
ca desportiva. As ginastas ameaçadas sao Cnstina
Areno, Leticia Barros, Mareia Nogueira. Marta Leite,
Sandra Sarmento e Ana Paula Boechie, que foram do
Vasco e agora estão no GRD Clube de Ginastica.

Paraplégica vence Jogos
Brisbane. Austrália — A neozelan-

desa Neroll Fairhall. que perdeu os
movimentos das pernas em um aei-
dente automobilístico em 1969 e utili-
za cadeira de rodas, ganhou a medalha
de ouro de arco e flecha, nos Jogos da
Comunidade Britânica, competindo

contra atletas fisicamente normais.
Aos 38 anos. Neroli precisou de quatro desempa-

tes para derrotar Janet Yates, da Irlanda do Norte,
depois de dois dias de competição. Os funcionários do
estádio tiveram que desmontar o pódio para que ela
fin««. ™ rontm mm sua cadeira de rodas
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JORNAL DO BRASIL FUTEBOL quarta-feira. 6'10 83 ? ESPORTES

TJD mantém resultado de Flamengo e Vasco

Ari Gomes rfr, ciorforocõn Ho TflltP-

CBF libera Geovani

para jogar 
2o turno

-Geovani recebeu a notícia de
sua dispensa da Seleção de Junio-
res com satisfação, após o treino de
ontem, porque poderá jogar pelo
Vasco o resto do Campeonato e «er
novamente convocado em dezem-
bro para disputar o Sul-Americano
da; Bolívia. Ele torcia por um acor-
do- entre o clube e a CBF nesse
sentido.

•— para mim, foi uma solução
muito boa. Queria aproveitar a
oportunidade que tenho no Vasco
sem perder a chance de servir à
Seleção. É muito importante come-
çar a carreira com estes dois títulos
que espero conquistar, pelo Vasco e
pela Seleção, e agora só quero £_
esfriar a cabeça depois de todos
esses problemas — disse Geovani.

Preocupação

O outro problema recente com
Geovani foi o caso da gravação
feita pelo juiz José Roberto Wright
durante a decisão da Taça Guana-
bara entre Vasco e Flamengo, o que
levou o clube a ameaçar o árbitro
com um processo por perdas e da-
nos morais pela divulgação na tele-
visão das advertências ao jogador
durante a partida. Ao entrar no
vestiário, após uma série de entre-
vistas, Geovani desabafou:

— Vou sair um pouco para visi-
tar uns amigos e descontrair os
nervos depois de toda essa agita-
ção, com o caso do Wright e agora o
dá Seleção. Assinei a carta prepara-
da pelo clube para pedir minha
dispensa à CBF, porque concordei
com a posiçáo do Vasco, já que

~ 
Roberto só volta

~ Ao mesmo tempo em que confir-
mava a presença de Geovani no
time para os próximos jogos, o Vas-
co definiu ontem a ausência de Ro-
berto na partida de terça-feira, con-
tra o Bangu. Segundo o técnico
Antônio Lopes, o atacante vai
cumprir um programa de recupera-
ção física que só prevê treinamento
com bola a partir de segunda-feira.

•Diante disso, o amistoso previs-
tffpara domingo am Alfenas, no Sul
de Minas, mediante Cr$ 5 milhões,
poderá ser cancelado se a presença
do atacante for exigida. O assunto
s'êrá resolvido hoje, com a chegada
ao Rio do promotor do jogo. O
Vasco exigirá a mesma quantia pa-
ra enfrentar o Alfenense, sem condi-
ciona-la à ida de Roberto.
I1"

Amistoso e treinos

A idéia de levar Roberto apenas
como atração para a torcida, a fim
de assinar autógrafos e atrair públi-
có aos estádio, foi afastada pelo
jogador e pela comissão técnica.
Prevaleceu a opinião de que seria
prejudicial à recuperação da con-
tratura muscular sofrida pelo ata-

dessa maneira não fico prejudicado
nem de um lado nem do outro. Com
isso, espero agora me esforçar ain-
da mais para ajudar o clube a ser
campeão. Sendo campeão pelo Vas-
co, terei muito a ganhar. Ai posso
até comprar um carrinho para vol-
tar para Vitória.

O técnico Antônio Lopes e os
dirigentes do Vasco também rece-
beram com euforia a dispensa da
Seleção de Juniores para Geovani,
que só deve se apresentar no dia 6
de dezembro. Lopes disse que sem-
pre esperou essa solução, por con-
fiar no bomsenso das duas partes, e
mal havia pensado em como armar
o time sem o jogador. O técnico já o
considera um "titular imprescindí-
vel à equipe para a campanha do
segundo turno:

— Geovani se firmou muito ra-
pidamente, graças à boa prepara-
ção que teve e ao cuidado com que
cercamos seu lançamento no time,
fazendo-o entrar aos poucos, duran-
te o segunto tempo. Com isso, ago-
ra ele já desenvolve grande parte do
seu potencial técnico, pois os defei-
tos naturais num jogador tão jovem
em pouco tempo estão sendo supe-
rados.

A dispensa de Geovani da Sele-
ção foi comunicada ao vice-
presidente de futebol, Antônio Soa-
res Calçada, num telefonema do
diretor do Departamento Amador
da CBF, Ivã Drumond. Na carta
enviada à entidade, o jogador mani-
festa seu desejo de servir à Seleção
após o Campeonato Estadual, para
poder também jogar pelo Vasco o
restante do segundo tempo.

contra Fluminense
cante fazê-lo viajar de ônibus 16
horas, ida e volta, quando está ve-
tado para uma partida oficial do
Campeonato, contra o Bangu.

Antônio Lopes não demonstra o
menor entusiasmo pelo amistoso,
que prejudicará a programação de
treinos da semana e pode se refletir
na atuação do time contra o Bangu,
apenas 48 horas depois. Ele acha
fundamental para a campanha do
time conquistar estes dois pontos, e
que as três derrotas seguidas sofri-
das pelo adversário não significam
que o Vasco terá uma partida fácil.

O candidato da situação às elei-
çôes presidenciais do Vasco será
anunciado amanhã, durante a con-
venção da União Vascaína que co-
meçará às 21h na sede náutica do
Calabouço. Segundo Eurico Miran-
da, embora já tenha havido um
acordo entre ele, Calçada e Ama-
deu Pinto da Rocha, como interes-
sados na candidatura, para a indi-
cação de apenas um dos nomes a
ser homologado pela convenção,
prevaleceu o ponto-de-vista do pre-
sidente Alberto Pires Ribeiro, de
não antecipar a divulgação.

Fluminense fica com

Nei inas sem dinheiro
A desistência do Deportivo Quito em

Contratar Nei Dias por CrS 30 milhões
fez os jogadores do Fluminense treina-
rem novamente preocupados com a si-
tuação financeira. Frustrados, os diri-
gentes se reuniram até o fim da noite de
ontem para encontrar uma solução,
pois pretendem pagar os salários de
agosto até sexta-feira.
— De qualquer forma, a diretoria pensa
resolver a questão da dívida de 100 mil
dólares (CrS 30 milhões) do El Helal. da
Arábia Saudita — ainda por conta da
venda de Rivelino — na primeira sema-
na de novembro. O clube recebeu convi-
te para participar de um quadrangular
naqüele pais, justamente nesta época,
pela cota de 17 mil dólares (CrS 6 mi-
lhões) por jogo, e espera iniciar o ano
com dinheiro em caixa.

Previsão de pagamento

„ Segundo o vice-presidente de fute-
boi. Alexandre Fogaça, o presidente da
FIFA e presidente de honra do Flumi-
nense. João Havelange, ja entrou em
contato com o Príncipe responsável pe-
lo El Helal, para que a divida seja salda-
da durante a visita do Fluminense à
Arabia Saudita. Quando Rivelino foi
negociado, o acordo para o recebimento
dos 100 mil dólares previa a realização
de três amistosos. Mas como o El Helal
não dispõe de datas em novembro, é
possível que concorde em pagar sem a
obrigatoriedade dos amistosos.

Tão logo fique confirmado o qua-
drangular — que não está sendo levado
muito a sério porque o intermediário é o
einpresario baiano Manu. de pouca cre-
dibilidade nos meios esportivos — o
Fluminense precisará inverter uma sé-
rie de jogos pelo segundo turno, a fim de
dispor de pelo menos duas semanas
livres.

Os juniores Maurão. Careca. Paulo
Uno e Machado receberam proposta
pgj-g 50 profissionalizarem, ontem. O

O Tribunal de Justiça Des-
portiva da Federação de Fute-
boi do Rio de Janeiro, por
maioria, decidiu negar o pedi-,
do de anulação da partida en-
tre Flamengo e Vasco, na final
da Taça Guanabara. Segundo
o Tribunal, o fato de o juiz José
Roberto Wright ter usado apa-
relhagem de gravação durante
o jogo não interferiu no resul-
tado (Flamengo 1 a 0).

Durante o julgamento, o

juiz José Roberto Wright afir-
mou que não quis ofender o

jogador Geovani ao chamá-lo
de "folgado". Ele garantiu que
usou essa expressão no senti-
do de "abusado". Wright des-
mentiu também que tivesse re-
cebido Cr$ 500 mil da TV Glo-
bo para fazer a gravação:

Só fiz tudo aquilo para
mostrar como é o clima de um
jogo de decisão. E tive a preo-
cupação de supervisionar tudo
o que iria ao ar, no programa
Esporte Espetacular.

Perseguição cruel

O advogado do Vasco, Leo-
poldo Félix de Souza, pediu ao
Tribunal a suspensão do árbi-
tro e a anulação da partida:

José Roberto deve vol-
tar à escola de arbitragem, por
desconhecer a proibição de
utilizar aparelhagem dentro
de campo. E mais, sua atitude
contra Geovani mostrou uma
perseguição cruel, insólita e
covarde, que prejudicou o
yasco

Leopoldo Félix afirmou que
Geovani jogou sob pressão:

Ele estava com medo,
pressionado pelo juiz.

O diretor de jornalismo da
TV Globo, Armando Nogueira,
também depôs. Defendeu José
Roberto e disse que havia um
compromisso moral de acom-
panhá-lo, caso qualquer coisa
acontecesse.

Foi o único compromis-
so. Desafio o Tribunal a encon-
trar algum recibo em nome de
Wright, Quanto à privacidade
do vestiário do árbitro, lembro
que o jornalista se notabiliza,
justamente, por conseguir o
mais difícil. E mais: elimina-
mos vários, pontos da fita, que
dariam mais realismo e sensa-
cionalismo, para não fazer um
tipo de imprensa marrom.

interesse do clube é contratar os quatro
por três meses, período em que o técni-
co Paulinho de Almeida já tera avaliado
as qualidades de cada jogador do grupo,
para fazer um relatório à diretoria apon-
tando quem pretende aproveitar e
quem pode ser liberado. Mas a diretoria
admite fazer contrato de seis meses ou
até de um ano com cada um, pois o
elenco profissional é reduzido e o clube
não cogita reforçar o time.

Os quatro jogadores ficaram de con-
sultar seus pais e responder até o fim de
semana se aceitam a proposta, mantida
em sigilo.

Surpresa e decepção

Um misto de surpresa e decepção
sentiram os jogadores do Fluminense,
ao perceberem que o lateral Nei Dias
participaria do treino de ontem de ma-
nhá. Para eles, a venda de Nei para o
Equador significava o fim do pesadelo
que vivem atualmente, com dois meses
de salários atrasados e sem receber pré-
mios, pois o Fluminense não vencia hã
um mês, até o último domingo.

Com o cancelamento da venda. Nei
Dias integrou-se novamente ao time e.
com a boa presença no coletivo realiza-
do à tarde, garantiu a escalação para o
jogo de sábado, contra o Madureira.
Apenas atuará na laterai-esquerda.

Só Paulinho de Almeida ficou satis-
feito com o desfecho da transação. Com
problemas para a posição, ao fim do
coletivo declarou já ter a equipe titular
definida para disputar o segundo turno:
Paulo Vitor; Aldo, Maurão. Eraldo e Nei
Dias. Rubens Gálaxe. Jandir e Delei;
Robertinho. Amauri e Zezé Gomes.

— É este o meu time para o jogo de
sábado e para os restantes. O Tadeu
continua afastado e. como o Gilcimar,
que ainda nào se recuperou da contusão
no joelho, terá de mostrar condições de
ser titular outra vez. Caso contrario,
espero muito desta íormaçao.

Wright e seus acusaciores^Le^oícloFeux (D), do Vasco, e Àlexander Macedo

América não muda o time

O técnico Edu, do América, pretende man-
ter o time que venceu o Volta Redonda, por 4 a
1, na partida contra o Americano, domingo, em
Campos. O meio-campo Elói, que já retirou a
tala gessada da perna esquerda, ainda não
voltará à equipe.

O zagueiro Duílio deve recomeçar os treina-
mentos hoje, mas Edu ainda não se decidiu
sobre sua volta. Ele gostou da atuação de
Everaldo no último jogo. O time, no entanto, só
será definido após o treino de sexta-feira. Edu,
apesar de jogar no campo do adversário, quer
manter o esquema ofensivo do último jogo. O
time mais provável é Gasperin, Chiquinho, Zé
Dilson, Everaldo e Airton: Pires, Gilberto e
Moreno; Serginho. Luisinho e Gilson.

O goleiro Ernani, há muito tempo sem
jogar, vem treinando em tempo integral, pela
manhã e à tarde, para voltar à forma física e
técnica. Ele espera que Edu lhe dê uma oportu-
nidade para disputar a posiçáo com Gasperin.

Ernâni, a longa
espera pela volta

José Antônio Alves
Há cinco meses sem jogar e quase esqueci-

do pelos torcedores, o goleiro Ernani, do Améri-
ca. vem passando por uma fase das mais difí-
ceis em sua carreira. E ele náo vê a hora de
voltar logo ao time para ser lembrado pelos
torcedores do clube.

O drama de Ernani começou na concentra-
ção do América, no quilômetro 17 da Rio—
Petropolis. na véspera de uma partida contra o

Leònico, da Bahia, ainda pela Taça de Prata.
Ele tomou um golpe de ar e ficou um mês sem
jogar, pois teve problemas respiratórios.

Recuperado desse problema, mas aconse-
lhado pelos médicos a parar de fumar, Ernani
voltou à equipe, já na Taça de Ouro, contra o
Internacional de Santa Maria, do Rio Grande
do Sul, e o América venceu por 3 a 0. Depois
atuou contra o Operário, em Mato Grosso, e
mais uma vez saiu do time. Voltou à equipe na
Taça dos Campeões, disputou duas partidas, e
mais uma vez saiu da equipe, sendo acusado de
fazer "corpo mole". E foi então que resolveram
contratar outro goleiro, Gasperin, hoje titular
da equipe.

— Nunca passei por este drama. Nem Dudu
acreditava que eu estava com problemas de
saúde.

Mas se nào bastassem todos esses proble-
mas, Ernani fez o que os médicos lhe determi-
naram. Parou de fumar e ficou curado do esto-
mago. Quando iniciava os treinos para disputar
a posição com Gasperin, teve um problema no
pé e há três dias é que conseguiu colocar um
tênis para treinar.

Agora, apesar de um pouco gordo, com três
quilos acima do peso normal, que é de 82 quilos,
Emani náo vê a hora de poder voltar ao time do
América e ser lembrado pelos torcedores, que o
chamam de Magal, pela semelhança com o
cantor Sidnei Magal.

Ernani tem contrato com o América até o
fim de 1983. Jogou no Santos, em 1978. voltou
para o Olaria, clube onde iniciou sua carreira, e
em 1979 foi comprado pelo América. Ernani
sente saudades dos elogios dos torcedores e por
isso acha que anda esquecido no futebol.

Atlético joga
sem Reinaldo

Belo Horizonte — Mesmo sem Rei-
naldo e Éder, suspensos, o Atlético
tem amplo favoritismo para a partida
de hoje, contra o Democrata de Gover-
nador Valadares, no Mineirào. O técni-
co Barbatana decidiu que Bira será o
centro-avante e que o júnior Edvaldo
terá sua primeira chance na ponta-
esquerda dos profissionais.

O Atlético é vice-lider do Campeo-
nato Mineiro, junto com o Uberlândia,
que enfrenta hoje o Guarani, em Uber-
lândia, também como favorito. Os dois
torcerão por um tropeço do Cruzeiro,
diante do Uberaba, amanhã, em Ube-
raba. Os outros jogos de hoje pelo
Campeonato são: Caldense x América,
em Poços de Caldas; Tupi x Vila Nova,
em Juiz de Fora; Democrata-SL x Va-
lério, em Sete Lagoas.

Barbatana já havia anunciado a
escalação de Bira logo após o jogo
contra o América, no qual Reinaldo foi
expulso. Mas ainda não havia definido
o substituto de Éder, que levara o
terceiro cartão amarelo. Ontem, ele
preferiu o júnior Edvaldo a Rômulo,
que normalmente é o reserva iinedia-
to, mas está em má forma.

O Atlético está escalado com João
Leite, Nelinho, Osmar (Fred), Luisinho
e Jorge Valença; Cerezo, VandinHo e
Renato; Catatau, Bira e Edvaldo. O
Democrata-GV começa com Luís Sér-
gio. Marreta, Cedenir. Pagani e Carlos
Alberto; Remi, Naves e Décio Teles;
Edvaldo, Jairo e Giba.

lnter
bui

e Grêmio

Mesmo sem jogar há cinco meses, Ernâni não perde a esperança

iscam a reaçao
Porto Alegre — Internacional e

Grêmio buscam hoje a noite a reabili-
taçáo, depois de cumprirem fracas
atuações no fim de semana. O Interna-
cional. que empatou com o Guarani,
enfrenta o Sáo Paulo de Rio Grande,
no Beira-Rio; e o Grêmio, que perdeu
para o Esportivo de Bento Gonçalves,
joga contra o Juventude, em Caxias do
Sul.

O Internacional, que é o quarto
colocado no returno mas já ganhou
um ponto extra por ter vencido o tur-
no, está definido: Benitez, Edevaldo.
Mauro Pastor. Geraldo e Bereta; Mau-
ro Galváo, Muller e Rubem Paz; Paulo
César. Geraldáo e Joàozinho. O Sao
Paulo joga com Roberto. Ernâni, Car-
lào. Careca e Barroco: Toninho. Dago-
berto e Tijuca; Mazinho, Catarina e
Caico.

O Grêmio, que é o segundo coloca-
do no returno com um ponto atras do
Esportivo de Bento Gonçalves, come-
ça com Leão, Paulo Roberto. Leandro,
De Leon e Paulo César; China. Lean-
dro e Batista: Renato. Nei e Isaías O
Juventude com Geninho. Paulao. Síl-
va, Jesus e Falcão: Serrano, Foguinho
e Quita: Frasão, Luisinho e Paulinho.
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CBF libera Geovani iàiafeÜMi

para jogar 
2o turno

Geovani recebeu a notícia de
sua dispensa da Seleção de Junio-
rescom satisfação, após o treino de
oqfem, porque poderá jogar pelo
Vasco o resto do Campeonato e ser
novamente convocado em dezem-
brõ para disputar o Sul-Americano
dCBolívia. Ele torcia por um acor-
do; entre o clube e a CBF nesse
sentido.*!Sv "

; — Para mim, foi uma solução
muito boa. Queria aproveitar a
oportunidade que tenho no Vasco
sem perder a chance de servir à
Seleção. É muito importante come-
çar a carreira com estes dois títulos
qüé espero conquistar, pelo Vasco e
pela Seleção, e agora só quero é
esfriar a cabeça depois de todos
esses problemas — disse Geovani.

Preocupação

O outro problema recente com
Geovani foi o caso da gravação
feita pelo juiz José Roberto Wright
durante a decisão da Taça Guana-
bara entre Vasco e Flamengo, o que
levou o clube a ameaçar o árbitro
com um processo por perdas e da-
nos morais pela divulgação na tele-
visão das advertências ao jogador
durante a partida. Ao entrar no
vestiário, após uma série de entre-
vistas, Geovani desabafou:

— Vou sair um pouco para visi-
tar uns amigos e descontrair os
nervos depois de toda essa agita-
ção, com o caso do Wright e agora o
da Seleção. Assinei a carta prepara-
da pelo clube para pedir minha
dispensa à CBF, porque concordei
com a posição do Vasco, já que

dessa maneira não fico prejudicado
nem de um lado nem do outro. Com
isso, espero agora me esforçar ain-
da mais para ajudar o clube a ser
campeão. Sendo campeão pelo Vas-
co, terei muito a ganhar. Aí posso
até comprar um carrinho para vol-
tar para Vitória.

O técnico Antônio Lopes e os
dirigentes do Vasco também rece-
beram com euforia a dispensa da
Seleção de Juniores para Geovani,
que só deve se apresentar no dia 6
de dezembro. Lopes disse que sem-
pre esperou essa solução, por con-
fiar no bomsenso das duas partes, e
mal havia pensado em como armar
o time sem o jogador. O técnico já o
considera um titular imprescindí-
vel à equipe para a campanha do
segundo turno:

— Geovani se firmou muito ra-
pidamente, graças à boa prepara-
ção que teve e ao cuidado com que
cercamos seu lançamento no time,
fazendo-o entrar aos poucos, duran-
te o segunto tempo. Com isso, ago-
ra ele já desenvolve grande parte do
seu potencial técnico, pois os defei-
tos naturais num jogador tão jovem
em pouco tempo estão sendo supe-
rados.

A dispensa de Geovani da Sele-
ção foi comunicada ao vice-
presidente de futebol, Antônio Soa-
res Calçada, num telefonema do
diretor do Departamento Amador
da CBF, Ivã Drumond. Na carta
enviada à entidade, o jogador mani-
festa seu desejo de servir à Seleção
após o Campeonato Estadual, para
poder também jogar pelo Vasco o
restante do segundo tempo.

Roberto só volta
Ao mesmo tempo em que confir-

mava a presença de Geovani no
time para os próximos jogos, o Vas-
co definiu ontem a ausência de Ro-
berto na partida de terça-feira, con-
tra o Bangu. Segundo o técnico
Antônio Lopes, o .atacante vai
cumprir um programa de recupera-
ção física que só prevê treinamento
com bola a partir de segunda-feira.
"-Diante disso, o amistoso previs-

to para domingo am Alfenas, no Sul
de Minas, mediante Cr$ 5 milhões,
poderá ser cancelado se a presença
do atacante for exigida. O assunto
será resolvido hoje, com a chegada
ao- Rio do promotor do jogo. O
Vasco exigirá a mesma quantia pa-
ra enfrentar o Alfenense, sem condi-
cionã-la à ida de Roberto.

Amistoso e treinos

A idéia de levar Roberto apenas
como atração para a torcida, a fim
de assinar autógrafos e atrair públi-
co aos estádio, foi afastada pelo
jogador e pela comissão técnica.
Prevaleceu a opinião de que seria
prejudicial à recuperação da con-
tratura muscular sofrida pelo ata-

contra Fluminense
cante fazê-lo viajar de ônibus 16
horas, ida e volta, quando está ve-
tado para uma partida oficial do
Campeonato, contra o Bangu.

Antônio Lopes não demonstra o
menor entusiasmo pelo amistoso,
que prejudicará a programação de
treinos da semana e pode se refletir
na atuação do time contra o Bangu,
apenas 48 horas depois. Ele acha
fundamental para a campanha do
time conquistar estes dois pontos, e
que as três derrotas seguidas sofri-
das pelo adversário náo significam
que o Vasco terá, uma partida fácil.

O candidato da situação às elei-
ções presidenciais do Vasco será
anunciado amanhã, durante a con-
venção da União Vascaína que co-
meçará às 21h na sede náutica do
Calabouço. Segundo Eurico Miran-
da, embora já tenha havido um
acordo entre ele, Calçada e Ama-
deu Pinto da Rocha, como interes-
sados na candidatura, para a indi-
cação de apenas um dos nomes a
ser homologado pela convenção,
prevaleceu o ponto-de-vista do pre-
sidente Alberto Pires Ribeiro, de
náo antecipar a divulgação.

Fluminense fica com

Nei mas sem dinheiro

_ A desistência do Deportivo Quito em
contratar Nei Dias por Cr$ 30 milhões
fez os jogadores do Fluminense treina-
rem novamente preocupados com a si-
tuaçáo financeira. Frustrados, os diri-
gentes se reuniram até o fim da noite de
ontem para encontrar uma solução,
pois pretendem pagar os salários de
agosto até sexta-feira.

De qualquer forma, a diretoria pensa
resolver a questão da dívida de 100 mil
dólares (Cr$ 30 milhões) do El Helal, da
Arábia Saudita — ainda por conta da
venda de Rivelino — na primeira sema-
na de novembro. O clube recebeu convi-
te' para participar de um quadrangular
naquele pais, justamente nesta época,
pela cota de 17 mil dólares (CrS 6 mi-
lhões) por jogo, e espera iniciar o ano
com dinheiro em caixa.

Previsão de pagamento

Segundo o vice-presidente de fute-
boi. Alexandre Fogaça, o presidente da
FIFA e presidente de honra do Flumi-
nense, João Havelange, já entrou em
contato com o Príncipe responsável pe-
lo El Helal, para que a divida seja salda-
da durante a visita do Fluminense à
Arábia Saudita. Quando Rivelino foi
negociado, o acordo para o recebimento
dos 100 mil dólares previa a realização
de três amistosos. Mas como o El Helal
náo dispõe de datas em novembro, é
possível Que concorde em pagar sem a
obrigatoriedade dos amistosos.

- Tão logo fique confirmado o qua-
(fràngular — que não está sendo levado
muito a sério porque o intermediário é o
empresário baiano Manu, de pouca cre-
dibilidade nos meios esportivos — o
Fluminense precisará inverter uma sé-
rie de jogos pelo segundo turno, a fim de
dispor de pelo menos duas semanas
livres.

Os juniores Maurão. Careca, Paulo
Uno e Machado receberam proposta
para se profissionalizarem, ontem

interesse do clube é contratar os quatro
por três meses, período em que o técni-
co Paulinho de Almeida já terá avaliado
as qualidades de cada jogador do grupo,
para fazer um relatório à diretoria apon-
tando quem pretende aproveitar e
quem pode ser liberado. Mas a diretoria
admite fazer contrato de seis meses ou
até de um ano com cada um, pois o
elenco profissional é reduzido e o clube
não cogita reforçar o time.

Os quatro jogadores ficaram de con-
sultar seus pais e responder até o fim de
semana se aceitam a proposta, mantida
em sigilo.

Surpresa e decepção

Um misto de surpresa e decepção
sentiram os jogadores do Fluminense,
ao perceberem que o lateral Nei Dias
participaria do treino de ontem de ma-
nhá. Para eles, a venda de Nei para o* Equador significava o fim do pesadelo
que vivem atualmente, com dois meses
de salários atrasados e sem receber pré-
mios, pois o Fluminense não vencia há
um mès, até o último domingo.

Com o cancelamento da venda, Nei
Dias integrou-se novamente ao time e,
com a boa presença no coletivo realiza-
do à tarde, garantiu a escalaçáo para o
jogo de sábado, contra o Madureira.
Apenas atuará na lateral-esquerda.

Só Paulinho de Almeida ficou satis-
feito com o desfecho da transação. Com
problemas para a posição, ao fim do
coletivo declarou já ter a equipe titular
definida para disputar o segundo turno:
Paulo Vítor; Aldo, Maurào, Eraldo e Nei
Dias: Rubens Gálaxe, Jandir e Delei;
Robertinho, Amauri e Zezé Gomes.

— É este o meu time para o jogo de
sábado e para os restantes. O Tadeu
continua afastado e. como o Gilcimar,
que ainda não se recuperou da contusão
no joelho, terá de mostrar condições de

titular outra vez. Caso contrário.

América não muda o time

O técnico Edu, do América, pretende man-
ter o time que venceu o Volta Redonda, por 4 a
1, na partida contra o Americano, domingo, em
Campos. O meio-campo Elói, que já retirou a
tala gessada da perna esquerda, ainda não
voltará à equipe. .

O zagueiro Duílio deve recomeçar os treina-
mentos hoje, mas Edu ainda não se decidiu
sobre sua volta. Ele gostou da atuação de
Everaldo no último jogo. O time, no entanto, só
será definido após o treino de sexta-feira. Edu,
apesar de jogar no campo do adversário, quer
manter o esquema ofensivo do último jogo. O
time mais provável é Gasperin, Chiquinho, Zé
Dilson, Everaldo e Airton; Pires, Gilberto e
Moreno; Serginho, Luisinho e Gilson.

O goleiro Ernani, há muito tempo sem
jogar, vem treinando em tempo integral, pela
manhã e à tarde, para voltar à forma física e
técnica. Ele espera que Edu lhe dè uma oportu-
nidade para disputar a posição com Gasperin.

Ernâni, a longa

espera pela volta

José Antônio Alves
Há cinco meses sem jogar e quase esqueci-

do pelos torcedores, o goleiro Ernani, do Amen-
ca, vem passando por uma fase das mais difi-
ceis em sua carreira. E ele náo vê a hora de
voltar logo. ao time para ser lembrado pelos
torcedores do clube.

O drama de Ernani começou na concentra-
çào do América, no quilômetro 17 da Rio—
Petrópolis, na véspera de uma partida contra o

Leònico, da Bahia, ainda pela Taça de Prata.
Ele tomou um golpe de ar e ficou um mês sem
jogar, pois teve problemas respiratórios.

Recuperado desse problema, mas aconse-
lhado pelos médicos a parar de fumar, Ernani
voltou à equipe, já na Taça de Ouro, contra o
Internacional de Santa Maria, do Rio Grande
do Sul, e o América venceu por 3 a 0. Depois
atuou contra o Operário, em Mato Grosso, e
mais uma vez saiu do time. Voltou à equipe na
Taça dos Campeões, disputou duas partidas, e
mais uma vez saiu da equipe, sendo acusado de
fazer "corpo mole". E foi então que resolveram
contratar outro goleiro, Gasperin, hoje titular
da equipe. _ ,

— Nunca passei por este drama. Nem Duau
acreditava que eu estava com problemas de
saúde.

Mas se não bastassem todos esses proble-
mas, Ernani fez o que os médicos lhe determi-
naram Parou de fumar e ficou curado do esto-
mago. Quando iniciava os treinos para disputar
a posição com Gasperin, teve um problema no
pé e há três dias é que conseguiu colocar um
tênis para treinar. .

Agora, apesar de um pouco gordo, com tres
quilos acima do peso normal, que é de 82 quilos,
Ernani não vê a hora de poder voltar ao time ao
América e ser lembrado pelos torcedores, que o
chamam de Magal, pela semelhança com o
cantor Sidnei Magal.

Ernani tem contrato com o America até o
fim de 1983. Jogou no Santos, em 1978, voltou
para o Olaria, clube onde iniciou sua carreira, e
em 1979 foi comprado pelo América. Ernani
sente saudades dos elogios dos torcedores e por
isso acha que anda esquecido no futebol.

Almir Veiga
_ÉB;#í::

O Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação de
Futebol do Rio de Janeiro
decidiu na madrugada de ho-

je suspender o juiz José Ro-
berto Wright por 40 dias,
atendendo à ação movida

por Vasco e Flamengo. O Tri-
bunal considerou o uso de
aparelhagem de gravação
atentatório à dignidade do
esporte.

Na mesma sessão, o Tribu-
nal manteve o resultado da

partida decisiva da Taça
Guanabara (Flamengo 1 a 0
Vasco), por entender que a
utilização do aparelho (mi-
crofone sem fio) não interfe-
riu no resultado final.

Quatro juizes votaram pe-
la aplicação da pena de 40
dias, enquanto que quatro
pediram uma suspensão de
180, um absteve-se e um ab-
solveu. Como houve empate,
prevaleceu a pena menor. A
defesa de José Roberto
Wright — que tentou evitar o

julgamento, sob a alegação
de que o TJD não tinha com-

petência para decidir — vai
recorrer da suspensão ao
STJD. O procurador do TJD,
Daniel de Marco, também vai
recorrer: ele quer 180 dias dc
suspehsão.

O julgamento durou sete
horas e, além do depoimento
de José Roberto — que não
ficou até o final — contou
também com as explicações
do diretor de jornalismo da
TV Globo, Armando Noguei-
ra, responsável pela progra-
mação.

Durante o julgamento, o

juiz José Roberto Wright afir-
mou que não quis ofender o

jogador Geovani ao chamá-lo
de "folgado". Ele garantiu
que usou essa expressão no
sentido de "abusado".

Wright desmentiu também
que tivesse recebido Cr$ 500
mil da TV Globo para fazer a

gravação:
_ Só fiz tudo aquilo para

mostrar como é o clima de
um jogo de decisão. E tive a

preocupação de supervisio-
nar tudo o que iria ao ar, no

programa Esporte Espeta-
cular.

Atlético joga
sem Reinaldo

Belo Horizonte — Mesmo sem Rei-
naldo e Éder, suspensos, o Atlético
tem amplo favoritismo para a partida
de hoje, contra o Democrata de Gover-
nador Valadares, no Mineiráo. O técni-
co Barbatana decidiu que Bira será o
centro-avante e que o júnior Edvaldo
terá sua primeira chance na ponta-
esquerda dos profissionais.

O Atlético é vice-lider do Campeo-
nato Mineiro, junto com o Uberlândia,
que enfrenta hoje o Guarani, em Uber-
lândia, também como favorito. Os dois
torcerão por um tropeço do Cruzeiro,
diante do Uberaba, amanhá, em Ube-
raba. Os outros jogos de hoje pelo
Campeonato sáo: Caldense x América,
em Poços de Caldas; Tupi x Vila Nova,
em Juiz de Fora; Democrata-SL x Va-
lério, em Sete Lagoas.

Barbatana já havia anunciado a
escalaçáo de Bira logo após o jogo
contra o América, no qual Reinaldo foi
expulso. Mas ainda não havia definido
o substituto de Éder, que levara o
terceiro cartão amarelo. Ontem, ele
preferiu o júnior Edvaldo a Rómulo,
que normalmente é o reserva imedia-
to, mas está em má forma.

O Atlético está escalado com João
Leite, Nelinho, Osmar (Fred), Luisinho
e Jorge Valença; Cerezo, Vandinho e
Renato; Catatau, Bira e Edvaldo. O
Democrata-GV começa com Luís Ser-
gio, Marreta, Cedenir, Pagani e Carlos
Alberto; Remi, Naves e Décio Teles;
Edvaldo, Jairo e Giba.

ser
O espero muito desta formaçáo.

Mesmo sem jogar há cinco meses. Ernâni não perde a esperança

Inter e Grêmio

buscam a reação
Porto Alegre — Internacional e

Grêmio buscam hoje à noite a reabili-
taçãó, depois de cumprirem fracas
atuações no fim de semana. O Interna-
cional, que empatou com o Guarani,
enfrenta o Sáo Paulo de Rio Grande,
no Beira-Rio; e o Grêmio, que perdeu
para o Esportivo de Bento Gonçalves,
joga contra o Juventude, em Caxias do
Sul.

O Internacional, que e o quarto
colocado no retumo mas já ganhou
um ponto extra por ter vencido o tur-
no. está definido: Benítez, Edevaldo,
Mauro Pastor. Geraldo e Bereta; Mau-
ro Galváo, Muller e Rubem Paz; Paulo
César. Geraldáo e Joáozinho. O Sao
Paulo joga com Roberto. Emani, Car-
láo, Careca e Barroco; Toninho. Dago-
berto e Tijuca; Mazinho, Catarina e
Caie o

O Grêmio, que é o segundo coloca-
do no returno com um ponto atrás do
Esportivo de Bento Gonçalves, come-
ça com Leão, Paulo Roberto, Leandro.
De Leon e Paulo César. China. Lean-
dro e Batista; Renato. Nei e Isaías. O
Juventude com Geninho, Pauláo. Sil-
va. Jesus e Falcao; Serrano, Foguinho
e Quita: Frasào. Luisinho e Paulinho.
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Volta fechada

Escoria l

ONTINUANDO com o mesmo
¦ tema de nossa coluna de ontem,

parece-nos, agora, inegável que
Appolon (Waldmeister em Dardada II,
por Jerry Honor), criação e propriedade
de Fazenda Mondesir, deva ser conside-
rado não somente como um dos princi-
pais nomes da geração nacional nascida
em 1979, como também, talvez até mes-
mo em conseqüência disso, uma das
grandes e maiores esperanças da criação
nacional para o futuro. O teste clássico
que lhe faltava, já foi por ele, brilhante-
mente (pelas razões ontem expostas),
exercido. E a fortíssima impressão cau-
sada erri suas duas primeiras apresenta-
ções comuns no Hipódromo da Gávea
(na verdade, principalmente, por sua
encantadora estréia), já não pode ser
colocada em questão como elemento
comparativo menor em relação a outros
nomes desta fornada (cf. Bright Pollux e
Never Be Bad) com experiência clássica
definida e amplamente aprovada.

Na verdade, Appolon, Bright Pol-
lux, seu runner-up no Lupin paulista, e
Never Be Bad, inscrito domingo nos
dois quilômetros do Grande Criterium
carioca (grande clássico Linneo de Pau-
la Machado, Grupo I), formam um trio
especialíssimo dentro do panorama des-
ta fornada. São três nomes de, no mini-
mo, muito bom padrão. Conseqüente-
mente, no atual estágio da programação
da nova geração, parece-nos, pelo me-
nos, infantil e prematuro tentar estabe-
lecer, imediatamente, qual o melhor
entre os três. Todos causaram mais do
que lisonjeira impressão, pelo menos
em uma oportunidade. O importante é
que todos os três, com o desenvolvimen-
to de suas campanhas, venham a confir-
mar o que mostraram até agora. O
resto, por enquanto, deve ser deixado,
do ponto de vista analítico, de lado. E se
outros animais de categoria surgirem
nesta geração, tanto melhor. Tentar
limitar ou torcer para que somente estes
três, ou um destes três, venham tranqüi-
lamente sobressair-se, é, a nosso ver,
expediente ou pensamento muito pouco
defensáveis. Por esta razão, tentar, tam-
bém, encontrar elementos que dimi-
nuam os valores das vitórias ou das
exibições de um deles (ou de outros
que, esperamos, venham a surgir), para
valorizar um dos outros, é, igualmente,
tarefa indefensável. O mundo da cria-
ção das corridas, como já disseram, em
mais de uma oportunidade, Hubert de
Chaudenay e Guy de Rottschild, deve
ser estruturado em função dos bons e é
por eles, na maior quantidade possível,
que todos devem torcer. Esperamos
que, um dia, o turfe brasileiro venha a
ter uma estrutura realmente seletiva,
tanto no que se refere ao item criação

uanto, principalmente, ao item corri-
a, da programação comum à esfera

nobre. O espírito todo tem que mudar.
a

SE 

Appolon foi a estrela máxima
do fulgurante fim de semana clás-
sico vivido pela Fazenda Monde-

sir, não há dúvida, em que pese o
fracasso dos principais nomes e a proxi-
midade de outros de relativo sucesso
regional, de que a vitória de Zirkel (St.
Chad em Nuza, por Waldmeister), pro-
priedade do Stud Ponte Nova, foi a
segunda em importância. Afinal, como
dissemos em nossos comentários prévios
da semana passada, o grande clássico
regional Paraná (Grupo I), é uma das
três provas, ao menos por enquanto,
mais importantes do calendário oficial
brasileiro marcadas para a pista de areia
(sendo as outras, os gaúchos grande
clássico regional Bento Gonçalves, Gru-
po I, também na milha e meia, e impor-
tante clássico regional Protetora do Tur-
fe, Grupo III).

Para nós o Paraná 82, curiosamen-
te, foi marcado tanto pela vitória do
indiscutivelpiente bom Zirkel (cfr. vitó-
ria no grande clássico Jóquei Clube
Brasileiro, Grupo I, o St. Leger carioca,
como principalmente seus segundos no
grande clássico Linneo de Paula Macha-
do, Grupo I, o Grande Criterium. para
Boticão de Ouro, e no importante clás-
sico 16 de Julho, Grupo II, Brasil trial,
para El Santarém), quanto pela derrota
de outro produto Mondesir, Zirbo
(Egoismo em Leréia, por Màt de Cocag-
ne), propriedade de Antônio Martins,
certamente, embora não levado à condi-
ção de favorito em termos de aposta, o
melhor candidato do ponto-de-vista teó-
rico.

Assim, Mondesir foi, também, o
centro da maior prova do Tarumã, quer
através do brilho de um cavalo seu, quer
pelo fracasso de outro animal seu (ao
que parece, a traiçoeira pista paranaen-
se fez mais uma vítima). Na verdade, o
mais curioso é que a geração nacional 78
tem dois animais que terminam por
agradecer campanhas e treinamentos
mais do que criticáveis. Um é o melhor
de todos, o magnífico El Santarém. O
outro é o próprio Zirkel (cfr. sua recen-
te derrota para Sabasto. no Cristal, em
um páreo onde não deveria ter sido
inscrito).
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Navarque, com J. Pinto, é uma das forças do 4o páreo de amanhã

Ice Jug apronta bem

para 
correr amanhã

Ice Jug, inscrito na carreira ini-
ciai do programa de amanhã à noite
na Gávea, mostrou ostentar excelen-
te forma no seu apronto de ontem
pela manhã. Passou os 800 metros
em 50s, com o jóquei J. Pinto muito
calmo no seu dorso. Sua ação quan-
do passou pelo disco era muito boa.

Golf Arabian, sempre muito bem
levado pelo centro da pista pelo jó-
quei E. Ferreira, desceu a reta final
em 36s, facilmente, numa demons-
tração de que vai correr muito bem
na terceira prova de amanhã. A pista
de areia estava macia na hora deste
exercício.

Outros aprontos

Na prova inicial do programa,
além do destaque de Ice Jug. foi bom
o apronto final de Favatar que, sob a
direção de E. Ferreira, assinalou 51s
nos 800 metros, agradando muito
pelo seu final.

Para a terceira carreira, além de
Golf Arabian, também aprontou
Great Faith que, saindo de mais lon-
ge, apertou na seta dos 600 metros
que foram cobertos 37s4/5 com J.
Pinto fazendo posição no seu dorso.
Vistoriador, com muita facilidade,

marcou 37s para os 600 metros, mui-
to bem levado pelo jóquei J. Ricardo.

Na quarta prova, foi bom o apron-
to de Quilson. Pelo centro da pista,
marcou 37s na reta final de 600 me-
tros, terminando visivelmente con-
trolado pelo jóquei E. Freire. Navar-
que, agora muito poupado em todo o
percurso pelo jóquei J. Pinto, não fez
muita força para marcar 38s nos 600
metros. Tinha, realmente, muitas so-
bras quando passou pelo disco.

Para a oitava carreira, um ótimo
apronto foi o de Jubil. Vindo mais
longe, apertou na seta dos 600 me-
tros para assinalar 36s na distância,
muito bem. O jóquei foi A. Ramos.
Carmelengo deu um autêntico galo-
pe de saúde na reta que foi coberta
em 45s, com R. Marques sempre o
sofreando.

Na prova final de reunião, a nona,
o destaque foi Cyrille. Ele desceu a
reta final em 36s, com muita ação e
visivelmente controlado pelo jóquei
A. Machado F°. Iapetus tem um
apronto muito fácil de 38s2/5 nos 600
metros. O jóquei E. B. Queiroz nunca
o exigiu a fundo no percurso. Jabari,
com E. R. Ferreira, tem uma partida
muito suave: 42s para os 600 metros,
colado à cerca externa.

E. Ferreira monta

Never Be Bad no GP
A principal carreira do fim de semana no

Hipódromo da Gávea é o Grande Prêmio Linneo
de Paula Machado, na distância de 2 mil metros,
com uma dotação de Cr$ 1 milhão ao primeiro
colocado. A força desta prova é Never Be Bad,
montaria de E. Ferreira, jóquei que anda atual-
mente numa fase muito boa.
10 PAREÔ — ot 19h45min— 1 óOOmtfrt»
OS 216 mil— Kg
1—I Zendo. J- Rico'do 57
2—2 Domton.A Machooc <* 57
3—3 Ice Jug. J Pinto 574 Zuntr, Gf. Almeida 574—5 R»*tog, J C.Co*t<lto 57Fcvotar.E Ferreiro  3 57
2o PAREÔ — à» 20M5min— 1 300 metro»Cr$ 145 mil — (DUPIA-EXATA) -*g.

1 — 1 Bn*. Juo^ezGorc.a  57Gerald, M. And rode  552 Beou Rvoge, A S.Oliveíro II 552—3 B-gBil.S Silva  56Enfam.E. Freire 10 57FfeeWill.SP.D»o» 55
3—6 lagon. J. R.ccdo 56Ballord, M C. Porto 56Eíf»dú A. Ferreiro 574—9 Jufce Bo«. J C Coitilio 5810 Go'u».A Machadof® 13 5511 Ceravigi c E Saníos 12 5512 Turro, C. Valga» 2 56
3o PAREÔ — at 20MOmin — 1 100 metro»CrS 260 m«l — (INICIO DO CONCURSO DE7 PONTOS) Kg

Vií'Ofodor, J R'co»do
G'eatFoi** i P.<-»o
GoKArofe-on.E. Fede ra- .
Gt: 9oc* t Ej^eve» JR

4o Páreo — A» 21h05min — 1.100 metro»
GS260 mil Kg.
1~1 Notório. E- Ferreiro 56

2 Quilion, E. Freire 56
2—3 Novarque, J Pinto 564 Patmas, L Gonço^e» 56
3—5 Jotium. J. Escoòcr 566 Krou*inho, G. F. Almeida ..... 56
4—7 Ultimo Macho, J. Ricardo 56

Puitâ, J. Mocbado 56Tri»rro,A Olivetro 565® Páreo — A» 21h35min— 1.000 metro»
Cr$216mil — (DUPUCXATA) Kg.
1—1 Con»a'in,C. Volgo»Cov Sempre, I Ago»t>nho JrMoquem.E B Queiroz2—4 Fito, J. Riccrdo Krochenko, JuorezGarcia —Frogor. J. Pinto3—7 Doctor, G. Merece»Tifeo. A. P. Sou/ol»on.A. Ramo» 10 0»ten*odor,M PereiJr 4—11 Doe Fcr^e. T. 8. Per®ifo12 Pona'. J C. Catt.üo13 F.fber. A MochodcF®14 Gc*cr F le—c*

10 57
5713 5757
5711 5757575712 575714 57

6° PAREÔ — A» 22h05m«n — 2 000metro» — CrS 240 mil — (PROVA E$Pí-CIAI)— Kg
1 54

UpuruE w g .
60555555

4—6 Good Sênior. G F Almeida 3 587 Cbandon, W Co$»a  7 59

7o PAREÔ — ò» 22h30min — 1 200 metro»— Cr$ 145 mil
1 — 1 Traçado, E Barbosa  7Al P que, Juore/Garcia -2

2 Utmost, C. Valgas  II
2—3 Bontto, A Ferreiro  .9

Acumulada, I. Lane» • 104 Saraga»a,D lutgroni ... . 33—5 Ascot Boo'i. M. Vo/ 66 Fanonto. R. An»on 8HoyPloto, A. Almcda JR . . 12

Kg.
5858585855565856574—7 Zinder, G. F, Alme;do  5 58Bolihevik, F. Lemc* . .... 1 56Pra»a de Belai, V. Coelbo JR 4 55

8* PAREO — As 23h — 1.300 metro* Cr$178 mil Kg
1—1 Calbor, G. F Almeida  2 582 Enzo.E R. Ferretro  5 562—3 Oco'ton J. Pinto  1 55Jubil A Renos  6 573—5 Traniporte J. Escobar- 10 57John Bee. I. Esteves Jr  9 58II RuHirto, J. Ricordo  8 554—8 Carme'engo, R. Marques ..... 7 55BenKw. T. B Pereira  4 5810 lextrino. A. MochodoF° 3 579° PAREO — A» 23h30min — 1000 metro*Cr$178mil —(DUPLA-EXATA) Kg
1—1 Cyriiie, A MachadoF ^ 8 55lapetus E. B Oue-rcr. ..-. 15 54Quodrimo»or C. A Ma a . . 10 58Blue Streak. M And'ode . .. 14 582—4 Cocoue>ro, J. R cardo  56BogdodS.n, J. Oue<'02  57Kc-e-aoscooe E San*o* . 58Tn*6odeOuro, S. S«lva  553—7 Debancn, T 8 Pe^ro . . . 1 57Crittco, A Fe're-^o ^11 58Tron»#et.A Romcs ,12 5810 S*mpet*o,M Pe-esJ'. 5 564—11 Descove-. J Pinto 3 55- UTer-i A be*c S P D as . —16 5612 jcbor E R fe-re -o . 6 56

O 
panorama das médias e da distribuição
de distâncias nos Hipódromos de Cidade

Jardim e da Gavea. em relação ao primeiro
citado continua, até certo ponto,- tendo um
perfil razoável. Quanto ao outro, o desânimo
voltou a imperar. Quinta-feira, em São Pau-
lo, terá 1 mil 440 metros, sábado. 1 mil 390
metros, domingo. 1 mil 470 metros (a melhor
da semana) e, terça-feira, 1 mil 330 metros.
Onze páreos serão corridos na milha ou
distância superior, sendo cinco em 2 mil
metros, um em 1 mil 800 metros (o clássico),
cinco na milha.

Quinta-feira, no Rk). terá 1 mil 280 me-
tros, sábado, 1 mil 270 metros, domingo, 1
mil 360 metros e, terça-feira. 1 mil 230 metros
(a pior da semana). Cinco páreos seráo corri-
dos na milha ou distância superior, sendo
dois em 2 mil metros (inclusive, o clássico> e
três na milha.

¦ ¦ ¦
a principal prova desta semana no Hipo-
« dromo de Cidade Jardim é.o importante
clássico Antônio Teixeira da Assumpção Ne-
to (Grupo II), 1 mil 800 metros, pista de
grama, Cr$ 1 milhão 020 mil à vencedora,
uma espécie de Prix de Saint-Alary (Grupo
I). Estão inscritas Cara Grissi, Esnobe, Fidra,
Folhagem, Jupiá, Piccola Nipote, Queen
Boia, Vambali, Lagoon Nebula e Katinha.

EALMENTE, Licata (Abdos em Gaia,
¦**» por Shantung), uma criação de Mareei
Boussac, e, atualmente, reprodutora de Son
Altesse Aga Khan, é uma mãe excepcional.
Acamas (Mill Reef), ainda de criação e pro-
priedade de Boussac, levantou a milha e
meia do Prix du Jockey Club (Grupo I) e os
dois' quilômetros do Prix Lupin (Grupo I),
tendo sido segundo, para lie de Bourbon, na
milha e meia do King George VI and Queen
Elizabeth Diamond Stakes (Grupo I). Aka-
rad (Labus), ainda oficialmente de criação de
Boussac mas já defendendo as cores de Aga
Khan, venceu os 2 mil 500 metros do Grand
Prix de Saint-Cloud (Grupo I) e a milha e
meia do Prix Niel (Grupo III), tendo secun-
dado Bikala na milha e meia do Prix du
Jockey Club (Grupo I). Agora, Akiyda (La-
bus), criação e propriedade de Aga Khan,
venceu a milha e meia do Prix de l'Arc de
Triomphe (Grupo I), após ter sido segunda
tanto nos 2 mil 100 metros do Prix de Diane
(Grupo I) quanto na milha e meia do Prix
Vermeille (Grupo I).

¦ ¦ ¦

À 
milha e meia do grandíssimo clássico
Derby Paulista (grupo I) 82 terá, tam-

bém, um sabor de revanche. Todo o estado-
maior de Brigh Pollux (Pass The Word em
Brolly, por Hibernian Blues), proprietário,
treinador e jóquei, estava inconformado com
a derrota para Appolon por cabeça. Segundo
eles, o potro favorito foi muito prejudicado
na hora de iniciar sua atropelada pelo potro
Danny Boy (montaria de Albênzio Barroso),
o que fez com que chegasse atrasado na luta
pela vitória e, além disso, nâo se encontrava
no melhor de sua forma.

DELSA 
(Canterbury), vencedora, na Gá-

vea, inclusive, de provas especiais de
éguas em distâncias curtas, e Vina Lee
(Waldmeister), duas defensoras do Haras
L.A.R., não voltarão a correr. Serão cobertas
ainda este ano por Sahib II (Sir Gaylord).

NO 
Hipódromo de Maisons-Lafflte, foi cor-

rida a Coupe de Maisons-Laffite (Grupo
III), em dois mil metros, em linha reta. A
vitória pertenceu ao três anos Coquelin (Blu-
shing Groom em Topolly, por Tum To), de
propriedade de Starvos Niarchos, na direção
de Cash Asmussen. Coquelin havia vencido,
anteriormente, a milha e meia do Prix du Lys
(Grupo III), emChantilly. A segunda coloca-
ção, uma cabeça atrás, foi do seis anos,
castrado, Billy The Kid (Yours em Bycorne,
por Prominer), na direção de S. Prou. Um
focinho atrás, chegou o inglês, de três anos,
Be My Native (Our Native em Witchy Wo-
man, por Strate Stuff), recente segundo colo-
cado para Perrault nos dois quilômetros da
Arlington Million (Grupo I), em Chicago.

Na quarta colocação, ficou, igualmente
separada por focinho, a potranca de três
anos Buchanette (Youth em Duke's Little
Gal, por Duke of Dublin), de propriedade de
Naji Nahas. Joe Mercer montou Be My Nati-
ve e Jean-Luc Kessas, a filha de Youth. Neste
páreo, fracassaram três potros de três anos
muito estimados e dono de honrosas campa-
nhas. Count Pahlen (Hotfoot em Tanara),
ganhador da William Hill Futurity Stakes
(Grupo I), Alfred's Choice (So Blessed em
Scampardale», segundo no Prix Lupin (Gru-
po I) e no Prix Niel (Grupo III), quarto no
Prix du Jockey Club (Grupo I) e no Grand
Prix de Saint-Cloud (Grupo I) e, finalmente,
Sharp Singer (The Minstrel em Cutty), ga-
nhador do Prix de Guiche (Grupo III) e
terceiro no Prix Lupin (Grupo I).

A 
Comissão de Corridas do Jóquei Clube
Brasileiro na sua Ultima reunião, tomou

a seguinte deliberação; a) proibir a inscrição
de Holster (indocilidade), por 30 dias; b)
anotar a indocilidade de Kibunganzá, Lex-
trino, Jeane Marie e Ignition; c) multar por
infração do artigo 158 do código de corridas
(desvio de linha), os seguintes profissionais;
Edson Ferreira (Los Andes), Ricardo Anto-
nio Guimarães (Yasmine), Paulo Célio da
Silva Pereira (King Apache) em Cr$ 1 mil 500
e Juvenal Machado da Silva (Oapi) em Cr$ 1
mil.

9 0 ¦

FINALMENTE 
vai entrar em conserto o

caminho do prado, que há muito tempo
reclamava uma reforma. Antes tarde do que
nunca.

a h ¦

AS 
inscrições para as corridas dos dias, 16,

17 e 18. seráo recebidas no domingo, dia
10 do corrente, até as 15 horas, na repesagem
do Hipódromo da Gávea.

• O bolo ile sete pontos da corrida noturna
«lê segunda-feira à noite no Hipódromo da

Gávea teve três acertadores. Para cada um.
CrS 708 mil 740.

28 correm

pela Ia vez

esta semana
Vinte e oito animais vão

estrear nas reuniões desta
semana no Hipódromo cia
Gavea. Entre eles, lia filhos
cie Kublai Khan, St. Chad,
Tucunaré, Duke of Ragusa,
Banner Sport. Zenabre,
Waldmeister. Quaríier La-
tin. Millenium, Magnasco II.
Pass The Word, Arnaldo e
Daião.

A relação completa dos es-
treantes é a seguinte:

Étoile du Sud — fem., ala-
zão. SP (8-10-79) Kublai
Khan e La Ronde — Criação
e propriedade do Haras Sào
José » Expedi^tus — Tr.: F.
Saraiva

Glifo — masc.. tord.. SP
(17-09-791 St. Chad e Anielle
— Criação dos Haras Itaias-
su e propriedade de Jelda
Maruska R.P. Palhares
Tr.: L. Coelho

Grcat Faith — Masc.,
cast., SP (14-09-79) Príncipe
e Cephalonie — Criação e
propriedade do Haras São
Jorge das Duas Barras —
Tr.: A. Nahid

Hasta la Vista — fem.,
cast., RJ (10-10-79) Tucunaré
e Satin Queen — Criação e
propriedade do Haras Dom
Rodrigo — Tr.: M. Morales

Krachenko — masc., ala-
zào. RS (2-10-78) Clavecin e
Enteada — Criação do Haras
Chapéu de Sol e propriedade
do Stud Renée — Tr.: C. I. P.
Nunes

Krausinho — masc., cast.,
SP (5-10-79) Chumbo e Caru-
la — Criação do Haras Malu-
rica e propriedade de Jeffer-
son Moysés — Tr.: A. Paim
F°

Meadowsweet — fem.. ala-
zão, RJ (11-11-79) Parnel II e
Selubed — Criação e pro-
priedade do Haras Fiam-
boyant — Tr.: A. Araújo

Panai — masc., cast., SP
(15-08-78) Adams Pet e Idylle

Criação do Haras Anita
Ltda e propriedade de Jorge
Lessa Rodrigues — Tr.: J. G.
Vieira

Kixtag — masc.. cast., SP
(30-09-78) Duke Of Ragusa e
Miss Paris — Criação do Ha-
ras São Miguel Arcanjo e
propriedade do Haras Fa-
zenda M. M. — Tr.: A. P.
Silva.

Roland Pctit — masc.,
cast., RJ (31-07-79) Fenome-
nal e Roldana — Criação do
Haras -São José de Ferreiros
e propriedade do Stud Rio
Antigo — Tr.: J. C. Quintas.

Sandia — fem., cast, RS
(14-11-79) St. Chad e Via
Blanca — Criação do Haras
Fronteira e propriedade do
Stud São Miguel — Tr.: G. P.
Costa.

Usuária — fem., cast.. SP
(13-09-78) Scraper e Bridge II

Criação do Haras
Guarehy e propriedade do
Stud Real — Tr.: J. Coutinho

Último Macho — masc.,
alazão, RS (13-11-79) Banner
Sport e La Serrana — Cria-
ção e propriedade do Haras
Santa Ana do Rio Grande —
Tr.: A. Morales

Anilité — fem., tord., RS
(13-12-79) St. Chad e Menga

Criação da Fazenda Mon-
desir e propriedade do Haras
Santa Ana do Rio Grande —
Tr.: A. Morales

Early Light — fem., ala-
zào, SP (4-09-79) Zenabre e
Miraluz — Criação e proprie-
dade do Haras São José e
Expedictus — Tr.: F. Sa-
raiva

Faquinha — fem., cast.,
RS (13-09-79) Zuano e Don-
cellil — Criação do Haras
Santa Amélia e propriedade
de Waldemir Paes Garcia —
Tr.: P. Morgado

Germinada — fem.. cast.,
SP (5-09-79) Wandmeister e
Sava — Criação do Haras
Sistema e propriedade de
Jelda Maruska R.P. Palha-
res — Tr.: L. Coelho

Harmonie — fem., cast.,
RJ (27-08-79) Caldarello e
Quelle Veine — Criação e
propriedade do Haras Itá-
Kunha — Tr.: R. Costa

Khirala — fem., cast., SP
(29-09-77) Quartier Latin. e
Cairalla — Criação do Haras
Theba e propriedade do
Stud Carbonelli — Tr.: L. C.
Soares

Prima D'Or — fem., ala-
zão, RS (27-11-77) Lancaster
e Ceraza — Criação de Diva
Gonçalves Martinez e pro-
priedade do Stud Renée —
Tr.: C. I. P. Nunes

Snuffv — masc., alazão,
RS (2-10-78) Millenium e
France — Criação da Fazen-
da Mondesir e propriedade
do Stud B. B. C. — Tr.: A. P.
Silva

Blue Friend — masc., ala-
zào. PR (11-08-78) Magnasco
II e Tarna — Criação do Ha-
ras J. B. Barros e proprieda-
de do Stud Hanna — Tr.: J.
B. Silva

Consulat Général —
masc.. cast., RS (25-10-79)
Pass The Worl e Ucalus —
Criação do Haras Coqueiral
e propriedade de Elias Zac-
cour — Tr.: F. P. Lavor

Falé.sia — fem., cast., SP
(17-08-78) Arnaldo e Enamo-
rada — Criação do Haras Al-
batroz e propriedade do
Stud Fardaylou — Tr.: O. J
M. Dias

Henrico — masc., cast., RJ
(2-10-79) Daião e Henriette IICriação e propriedade do
Haras São José da Serra —
Tr.: A. Ricardo

Kriger — masc., cast.. PR
(26-07-78) Tickler e Zenda —
Criação do Haras Belmont e
propriedade do Stud Lelu —
Tr.: F. Abreu

Nag — masc.. cast., SP i22-
08-77) Escudo Negro e Hem-
py — Criação do Haras Qua-
tro Erres e propriedade do
Stud Leonor — Tr.: J. T.
Ferrão

Alisco — masc.. cast. RS
19-10-79) Estentor e Casbah

Criação e propriedade do
Haras Minas Gerais — Tr.:
W. G. Oliveira
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Juca, eoix^^ ^ioss^ 
iregneg

rnaior°credibil?dade entre todos. Pa- -' rapaz c inocente, com que cara ficarao
ra isso, uma vitoria sobre o Flamen- Jig ^ .. - -> • N' 

0s foeacas da vida, em que situagao
go serviria para provar deflnitiva- ficara o iogador perante a torcida?
mente a boa fase: fv, - • . «' • • # « . v f *"-¦ ' ** - - ¦ Onanto a fisionomia do senhor Foeaca

«K5sigms . 
Ip 

i

KddeuraSaSo.5o'^.Tm-
duais indiscutiveis. So que isso nao •.?_ 9HH nAn Pnrtnmi^a pre permanecer£ a desconfianga. Quan-
quer dizer que seja imbativel. No Perivaldo promete marcar Zico da mesma forma que joga contra Rico,atacante da Fortuguesa jjQ 

glo em faha de jnteligencia e sim-
i turno, eles ganharam, mas nosso ti- r plesmente porque o Fluminense acabou
me ainda estava em inicio de entro- TV. n/lmito LaStOr tala com um patrimonio seu. Tenham o

j samento. Agora espero que as coisas OOSCO 113.0 9,CllIIll0 RODADA resultado 
que tiverem as tais investiga-

veneer 
o Flamen- para aCabar ^, o pas'se do atleta sera avaliado em

rolyvampntn no com boatos Sz'^'STdlSSuSf
Sao Paulo x America Castor de Andrade es- I Resta apenas uma indagagao. Onde
Palmeiras x Sao Jose ta deeidido a terminal" esta o sindicato dos atletas profissionaisFerroviana x Santo Andre com as noticias de que nao sai firmemente em socorro dc
¦J& * 

S 
°0*sr 

<S5TS5 ?"iado?. ° iue Tadeu, esperfh^
Guarani x Sao Bento BariS Descteontem Para at,rar os respons^veis por sua hu

PiP wrn conversando milhagao nos tribunals? Como esta, nac
MINAS GERAIS com todos os integran- pode ficar. Enfim, 6 o Fluminense do:

Caldense x America tes da comissao tecni- dias de hoje.
Atletico x Democratica(GV) ca_ em separado, para ¦ ¦ ¦

Ube 
fuS X WaNova mostrar que eontmua _ EI mortQi rei poSto. Ou, na

Democrata(Sl) x Valeriodoce qSe vem sendo feito no palavrais do presidenttedo Ro
clube que "precisa ter ma, Dino Viola, se morre un

R.G. DO SUL tranquilidade", disse. I Papa, elege-se outro . Isso quereri,
Juventude x Gremio Castor, no entanto, dizer, em linguagem mais clara, qu

Inter x Sao Paulo n&0 esconde sua insa- Falcao nao 6 mais o Rei de Roma
Sao Borja x Novo Hamburgo tisfaQao com o time pe- Estaria saudoso e humilhado, segundi

dad am la Pessima campanha Gs observadores italianos, desd.e qu
...... ate agora no Campeo- I perdeu para a Italia na Copa do MundoAtletico X Londnno nato Estadual. No se- Na0 e possivel que Falcao tenhCascavel x Colorado gundo turno, o Bangu penuecido seu futeboi nos camDOS dU.Bondeirantes x Operano perdeu para Bonsuces- F ,m innador extraoXlricToledo x Paranavai so e Fluminense. Ele Espanna. b um jogaaor extraorainanc

n^o acredita mais na um fuonclasse, como costumam dizer c
SANTA CATARINA conquista do titulo, proprios italianos ao se refenrem ac

Aval x Carlos Renaux mas vai exigir que os craques. Pode estar jogando menos d
Rio do Sul x Figueirense jogadores consigam que sabe, mas nao e de se jogar for;

Joagabo x Joinviiie classificacao para a Ta- porque num craque de sua estatura a m
Morciho Dias x Chapecoense ga de Ouro. fase e coisa passageira. E nao acontece

Paissandu x Criciuma q meio-campo Ru- com eje_Blumenau x Inter pens Feijao, que esta para ficarmos apenas no futeb<
GOIAS sem jogar ha ^muito carioca, nossos tres representantes r

Vila Nova X Andpolis tempo — contundido no Selegao — Leandro, Junior e Zico -

leontoxBohio aoTtS na partida con- tamWm liycramumaa^ntuadaqu^
Botafogo (SA) x Itabuna tra o Vasco, terga-feira, de produgao depots da derrota em Ba

Fluminense x Serrano noMaracana. Ojogador celona. Zico e Junior reconhecerai
MATO GROSSO DO SUL melhorou da contusao publicamente que, depots do desgasl
Taveiropolis x Comercial (PP) e, se treinar normal- que sofreram na preparagao para

CEARA mente hoje, sera escala- Copa e, principalmente, depois aa de
Ceara x Fortaleza do pelo tecnico Joao I rota, ainda nao haviam recuperado si

RIO GRANDE DO NORTE Francisco. J qUer a condigao fi'sica. E quem acomp
Atl6tico, x Riachuelo A16m da volta de Fei- nhou a Taca Guanabara sabe que eli
PERNAMBUCO jao, Joao Francisco pre- I naQ esj§0 mentindo.' Santa Cruz x Comercial tende fazer uma altera- I ¦ ¦ ¦

Central x America go na lateral direito. verdade 6 que a derrota na E
Pouhstano X Sport ble nao gostou aa aiua m . . .*• ciratri7e«i nrofuNautico x SeteSetembro gao de Zanata no jogo l\ panha ^ouf9catnzes protu

Ai agoas contra o Fluminense. I JL JL das — e nao foi so nos torceu
csa * FprmviArio c6sar ou at® mes" res que enfeitaram e pintaram as rua
«;FPriPF mo o deslocamento de Os jogadores foram preparados duran
atKviirt jndi0 para setor sao as meses para a gl6ria do tetracampeon

Cnnhnrfrn I Snnrin^ opcoes do treinador. tQ) para serem OS senhores do mundConfiansa x Estanc ano Mas tud0 sera defimdo mainrais e este sonho ruiu DOr ter

r^ZONAs""5'™ durante 
OS tramoa da seguSo em qu^ Pa"

Fasi¦ x America o ^gueiro Moisis, Rossi, com um leve toque, colocou
PIAUI que tambem exerce ^o a PeJa terceira vez nas redes <

Tiradentes x Picos cargo de assessor de Valdir Peres. Era a sindrome da Co
River x Cai?ara Castor, ainda nao volta | do Mundo que se abatia sobre ur

pARj^ a equipe na partida geraqao brilhante, mas que parece n
Poissandu X Izobelense contra o Vasco. Ele, ter nascido para ser campea do mund

apesar de recuperado Falcao e Zico, por exemplo, sao c
 Ho^tnannntnmnjp. poentes dessa gcragao.

Falcao seria agora um jogador d
ponivel, que o Roma pode negoc
diante da melhor proposta. Um mis
rioso clube brasileiro. quem sabe
Internacional, estaria disposto a cont
ta-lo. Que venha, se for o caso. par?
Inter ou para qualquer clube de Poi
Aleere, Rio ou Belo Horizonte. F
qualquer cidade do mundo, sempre
lugar para o futeboi do Rei de Ron

FUTEBOLJORNAL DO BRASIL

e nosso
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Mesmo abatido com a morte de
um parente, o presidente do Botafo-
go, Juca Melo Machado, não escon-
deu um comentário irônico sobre a
rivalidade com o Flamengo:

— Freguês é quem mais perde. Se
eles estão interiorizados até hoje, me
parece que os fregueses são eles. Sem
querer menosprezar ninguém, pode
ser que o Madureira seja freguês de-
les; mas entre nós isto nunca aconte-
ceu. Domingo será uma bela ocasião
para aumentarmos a vantagem (o
Botafogo tem quatro vitórias a mais:
69 a 65).

A rivalidade
A rivalidade com o Flamengo

chega a ser tão grande que o clube,
normalmente freqüentado por um
pequeno número de sócios, já ontem
contava com um grande número de
torcedores. Agitados, não falavam
em outra coisa.

Na entrada do Mourisco, um avi-
so da Torcida Jovem pedindo a cola-
boração dos torcedores e o compare-
cimento ao Maracanã domingo, le-
vando uma camisa branca ou preta
e, se possível, uma bandeira.

Frases como "Agora vamos"; "O
time do Flamengo não está com esta
bola toda"; "Parando o Zico e o
Júnior aquele time acaba"; eram ou-
vidas numa demonstração de con-
fiança na equipe. Mais importante
ainda, no entanto, era falar do fúte-
boi que Mendonça voltou a apresen-
tar; de Té, que voltou a marcar gols;
e da defesa, que se firmou com a
entrada de Abel, desde já, um novo
idolo.

A fórmula
Acostumado a viver os bons e

maus momentos do Botafogo, nor-
malmente é sobre Mendonça que
caem as manifestações de aplauso
ou de ira da torcida. Ele acha que o
momento é o ideal para a recupera-
ção do time, que começa a ganhar
maior credibilidade entre todos. Pa-
ra isso, uma vitória sobre o Flamen-
go serviria para provar definitiva-
mente a boa fase:

— Jogar contra o Flamengo, de-
vido à categoria de seus jogadores, é
difícil. É um time que atua junto há
muito tempo e tem valores indivi-
duais indiscutíveis. Só que isso não t
quer dizer que seja imbatível. No

i turno, eles ganharam, mas nosso ti-
• me ainda estava em início de entro-
j samento. Agora espero que as coisas
sejam diferentes.

A fórmula para vencer o Flamen- *

go, segundo Mendonça, é a seguinte:
k — Acumular pessoas no meio de
campo, jogar com precaução e, so-
bretudo, não errar passes ao sáir em
velocidade da defesa para o ataque.

| Perivaldo não tem
f medo de torcedor

Perivaldo ainda não esqueceu das
acusações que sofreu no último jogo
entre Flamengo e Botafogo, quando
foi criticado por uma entrada em
Zico. O jogador garante que não vai
se intimidar com qualquer pressão
da torcida adversária:

—Acho que o que aconteceu com
o Zico foi um acidente normal dentro
da uma partida. Náo houve qualquer
intenção de atingi-lo deslealmente.
Todos que me conhecem sabem que
sou um jogador de luta, que não
gosta de perder, mas não sou desleal.
Tanto é assim que me empenho da
mesma maneira em uma partida
contra a Portuguesa, ou contra o
Flamengo. Não importa se vou
disputar o lance com o Zico ou o
Rico.

Perivaldo garante que não vai ad-
mitir reclamações:

Náo vou me intimidar com
qualquer protesto dos jogadores do
Flamengo, se eles tentarem este tipo
de coisa. O importante é que o juiz
esteja atento também para as entra-
das duras que seus jogadores costu-
mam dar, e que muita vezes não são
notadas.

Bom preparo
O técnico Zé Mário dirigiu um

treino tático à tarde em Marechal
Hermes, contente com o apoio que
começa a ganhar da torcida do Bota-
fogo, que normalmente o hostilizava.
Garante que não vai jogar para o
empate domingo.

Levando em conta que o ad-
versário é o Flamengo, o empate não
seria um mau resultado. Acontece
que uma vitória deixará o Botafogo
em situação excepcional para a
disputa do turno. Sinto que existe
um clima de união entre os jogadores
que pode favorecer a conquista. Va-
mos manter nosso estilo de jogo tra-
dicional. procurando marcar por se-
tor. Náo haverá marcação indivi-
dual; tentaremos impor nosso ritmo.
Fisicamente os jogadores estão pre-
parados.

O novo esquema do time. com
dois pontas abertos, vem agradando
o treinador:

— Me parece o ideal para o Bota-
fogo jogar com os dois pontas aber-
tos. Contra times como o do Flamen-
go, inclusive, é uma maneira de man-
ter sua defesa atrás. De qualquer
forma, quero um time sério e com a
atenção em todos os lances da par-
tida.

Alemão, que fez exercícios à parte
ontem, e Heraldo. que teve proble-
mas com seu carro e náo participou
do treino, tèm presença garantida no
coletivo marcado para a tarde de
hoje. em Magalhães Bastos, no cam-
po do Serviço de \lt>to-Mecanização
do Exercito.

Perivaldo promete marcar Zico da mesma forma que joga contra Rico, atacante da Portuguesa

Bosco não admite

relaxamento no

time do Flamengo

Ó supervisor Domingo
Bosco não admite o menor
relaxamento dos jogado-
res neste segundo turno,
Para ele, o fato de o Fia-
mengo já estar na final do
Campeonato não é razão
para o time se acomodar.
Ele diz que uma vitória so-
bre o Botafogo, domingo,
representa 70% de possibi-
lidades da conquista tam-
bém do segundo turno e,
conseqüentemente, do tí-
tulo.

— Aqui não há lugar pa-
ra desmotivação. Era na-
tural que, depois da con-
quista da Taça Guanaba-
ra, houvesse um certo rela-
xamento. Mas vamos nos
empenhar para ganhar
também o returno. Temos
outros compromissos e, se
pudermos conquistar o tí-
tulo sem necessidade de
uma melhor de quatro
pontos, será ótimo.

Bosco explica que, se o
Flamengo vencer também
o segundo turno, poderá se
preparar melhor para os
jogos finais da Taça Liber-
tadores da América e, ga-
nhando esta competição,
terá condições de progra-
mar uma preparação para
o jogo contra o Aston Villa,

decidindo o titulo mundial
de clubes.

— Posso garantir à tor-
cida que jogaremos este re-
turno como se estivésse-
mos precisando vencè-lo
para chegar à conquista do
Campeonato Estadual.
Náo estamos acomodados,
como muita gente pensa.
Acho fundamental essa vi-
tória sobre o Botafogo e
vamos consegui-lo a qual-
quer custo.

Seu trabalho junto ao
grupo de profissionais é no
sentido de fazer com que
se apague esta imagem de
relaxamento criada apos a
conquista da Taça Guana-
bara. Ele reconhece que o
Flamengo perdeu um ponte
importante contra o Volta
Redonda, na abertura do
returno, mas acha que ele
náo será tão sentido.

— Aquele ponto estava
mais ou menos previsto.
Vínhamos de um título.
Nosso time estava desfal-
cado e enfrentamos o Vol-
ta Redonda, uma equipe
certinha, lá no campo de-
les. Era um jogo muito difi-
cil. O importante é que de-
pendemos só de nós. Pode-
mos derrotar o Botafogo e
o Vasco e ganhar mais um
título.

Jogadores comemoram

penta com churrasco

Os jogadores comemora-
ram a conquista da Taça
Guanabara pela quinta
vez consecutiva, com um
churrasco, num sitio de Ja-
carepaguá, de propriedade
de um associado, que to-
dos os anos cede o local
para o time do Flamengo.
La compareceram pratica-
mente todos os jogadores,
funcionários do Departa-
mento de Futeboi e alguns
dirigentes.

A festa começou após o
treinamento realizado pela
manhã, na Gávea, e trans-
correu num clima de muita
alegria. A alegria era geral
e houve também uma pe-
lada, mas nem todos qui-
seram participar, preferin-
do fazer uma roda-de-
samba, com músicas de
partido-alto.
ASTON VILLA

O presidente Antônio
Augusto Dunshee de
Abranches já está tentan-
do conseguir uma grava-
çao em video-teipe do As-
ton Villa. Manteve inume-
ros contatos e acredita que
o técnico Carpegiani pode-
ra iniciar suas observ ações
sobre esle time ingies a

partir da próxima semana.
O Aston está classificado
para disputar a final do
Mundial de Clubes, no dia
11 de dezembro, em Tó-
quio.

O Flamengo dá uma
atenção especial por sua
participação na Libertado-
res, uma vez que, se ga-
nhar pela segunda vez con-
secutiva. poderá disputar
novamente a final do Mun-
dial, com uma cota garan-
tida de 300 mil dólares
(cerca de Cr$ 63 milhões».

O lateral Carlos Alberto,
operado nos Estados Uni-
dos pelo especialista Ja-
mes Nicholas, o mesmo
que atendeu Reinaldo. fi-
cará inativo por mais 15
dias. Amanhá. porém, reti-
ra os pontos do joelho.

Zico. Lico e Júnior retor-
nam hoje aos treinamen-
tos. Eles estavam libera-
dos desde a partida contra
o Bonsucesso, no sábado,
se bem que Júnior esteve
ontem pela manhã no clu-
be e submeteu-se a du-
chas. massagens e tomou
uma sauna. Leandro, que
ainda sente o tornozelo,
nao participou do circuit-
truininç e fez um trabalho
intervalado na piscina.

RODADA

SÃO PAULO
Desportos

São Paulo
Palmeiras

Ferroviária
Inter

Taubaté
Guarani

Ponte Preta
América
São José
Santo André
Juventus
Botafogo

x São Bento

MINAS GERAIS
Caldense x América

Atlético x Democrática(GV
Uberlândia x Guarani

Tupi x Vila Nova
Democrata(Sl) x Valeriodoce

R.G. DO SUL
Juventude x Grêmio

Inter x São Paulo
São Borja x NovoHamburgo

PARANÁ
Atlético x Londrina

Cascavel x Colorado
U,Bandeirantes x Operário

Toledo x Paranavaí

SANTA CATARINA
Avaí x Carlos Renaux

Rio do Sul x Figueirense
Joaçaba x Joinville

Marcílio Dias x Chapecoense
Paissandu x Criciúma
Blumenau x Inter

GOIÁS
Vila Nova x Anápolis

BAHIA
Leônico x Bahia

Botafogo (SA) x Itabuna
Fluminense x Serrano
MATO GROSSO DO SUL
Taveirópolis x Comercial (PP)

CEARÁ
Ceará x Fortaleza

RIO GRANDE DO NORTE
Atlético, x Riachuelo

PERNAMBUCO
Santa Cruz x Comercial

Central x América
Paulistano x Sport

Náutico x Sete Setembro
ALAGOAS
CSA x Ferroviário
SERGIPE

Vasco x Cotinguiba
Confiança x Estanciano
Itabaiana x Olimpico

AMAZONAS
Fast x América

PIAUÍ
Tiradentes x Picos

River x Caiçara
PARÁ

Paissandu x Izabelense

HOJE NA TV

12h — Bandeirantes Esporte —
noticiário dos clubes e do esporte
amador (Canal 7)
13h — Globo Esporte — tudo
sobre o esporte no Brasil e no
exterior (Canal 4)
2Ih05m n — Esporte Hoje — no-

Castor fala

para acabar r

com boatos
Castor de Andrade es-

tá decidido a terminar
com as notícias de que
o técnico João Francis-
co será demitido do
Barigu. Desde ontem
ele vem conversando
com todos os integran-
tes da comissão técni-
ca, em separado, para
mostrar que continua
apoiando o trabalho
que vem sendo feito no
clube que "precisa ter
tranqüilidade", disse.

Castor, no entanto,
não esconde sua insa-
tisfaçào com o time pe-
la péssima campanha
até agora no Campeo-
nato Estadual. No se-
gundo turno, o Bangu
perdeu para Bonsuces-
so e Fluminense. Ele
não acredita mais na
conquista do título,
mas vai exigir que os
jogadores consigam a
classificação para a Ta-
ça de Ouro.

O meio-campo Ru-
bens Feijão, que está
sem jogar há muito
tempo — contundido no
tornozelo — pode voltar
ao time na partida con-
tra o Vasco, terça-feira,
no Maracanã. O jogador
melhorou da contusão
e, se treinar normal-
mente hoje, será escala-
do pelo técnico Joào
Francisco.

Além da volta de Fei-
jào, João Francisco pre-
tende fazer uma altera-
ção na lateral direita.
Ele náo gostou da atua-
ção de Zanata no jogo
contra o Fluminense.
Júlio César ou até mes-
mo o deslocamento de
índio para setor são as
opções do treinador.
Mas tudo serã definido
durante os treinos da
semana.

O zagueiro Moisés,
que também exerce o
cargo de assessor de
Castor, ainda não volta
à equipe na partida
contra o Vasco. Ele,
apesar de recuperado
de contusão no tornoze-
lo. ainda não está bem
fisicamente. Renè será
mantido ao lado de
Tecào.

Os jogadores fizerem
ontem uma corrida no
Mendanha, pela ma-
nhã. A tarde participa-
ram de treino tático-

O Vasco r o julgamento
(Ir José Holierto ^ riplit

estão na pág. 3

Bola Dividida

João Areosa

Simplesmente 

revoltante — e
pouco inteligente — a atitude do
Fluminense com o zagueiro Ta-

deu. Se o leitor vem acompanhando o
noticiário dos jornais, há de saber que o
citado jogador foi acusado de estar se
intrometendo de forma ilícita nos resul-
tados da Loteria Esportiva, facilitando a
derrota do seu clube para a Portuguesa,
na estréia do segundo turno. Nada foi

provado. O atleta reuniu testemunhas
que foram em sua defesa. Não importa;
o Fluminense preferiu acreditar no pior. |
"Estamos em investigações", diz o dire-
tor Fogaça. Ou seja: não tem provas de
nada.

E aí? E aí é que passou a humilhar o
jogador de todas as formas. Tadeu se
transformou num marginal. Como um
elemento nocivo à sociedade, ou porta-
dor de uma doença contagiosa, anda
afastado do convívio dos companheiros.
Outro dia, num gesto de suprema bon-
dade, o clube finalmente permitiu que
Tadeu treinasse no campo, e não apenas
na sala de musculação — só que às 7
horas da manhã, quem sabe para bater
bola com algum boêmio perdido ou um
esforçado operário.

Quer dizer, o rapaz foi condenado
sem julgamento, sem provas ou teste-
munhas — simplesmente condenado,
desmoralizado, deprimido. Voltamos à
época da escravidão? Creio que não.
Agora, que o senhor Fogaça e seus
companheiros de diretoria vão se asse-
melhando a severos feitores, sem dúvida
alguma que sim. E pouco inteligente,
como digo acima.

Raciocine comigo, leitor: e se o
rapaz é inocente, com que cara ficarão
os fogaças da vida, em que situação
ficará o jogador perante a torcida?
Quanto à fisionomia do senhor Fogaça,
deverá continuar a mesma. Quanto ao
jogador, não sei, não. Difícil escapar
ileso de uma acusação tão grave. Sem-
pre permanecerá a desconfiança. Quan-
do mio em falta de inteligência é sim-
plesmente porque o Fluminense acabou
com um patrimônio seu. Tenham o
resultado que tiverem as tais investiga-
ções, o passe do atleta será avaliado em
mil-réis, como se sabe, uma moeda que
faz anos saiu de circulação.

Resta apenas uma indagação. Onde
está o sindicato dos atletas profissionais
que não sai firmemente em socorro do
filiado? O que Tadeu está esperando
para atirar os responsáveis por sua hu-
milhação nos tribunais? Como está, não
pode ficar. Enfim, é o Fluminense dos
dias de hoje.

¦ ¦ ¦

REI 

morto, rei posto. Ou, nas
palavras do presidente do Ro-
ma, Dino Viola, "se morre um

Papa, elege-se outro". Isso quereria
dizer, em linguagem mais clara, que
Falcão não é mais o Rei de Roma.
Estaria saudoso e humilhado, segundo
os observadores italianos, desde oue
perdeu para a Itália na Copa do Mundo.

Não é possível oue Falcão tenha
esquecido seu futebol nos campos da
Espanha. É um jogador extraordinário,
um fuoriclasse, como costumam dizer os
próprios italianos ao se referirem aos
craques. Pode estar jogando menos do
que sabe, mas não é de se jogar fora,
porque num craque de sua estatura a má
fase é coisa passageira. E não aconteceu
só com ele.

Para ficarmos apenas no futebol
carioca, nossos três representantes na
Seleção — Leandro, Júnior e Zico —
também tiveram uma acentuada queda
de produção depois da derrota em Bar-
celona. Zico e Júnior reconheceram
publicamente que, depois do desgaste
que sofreram na preparação para a
Copa e, principalmente, depois aa der-
rota, ainda não haviam recuperado se-
quer a condição física. E quem acompa-
nhou a Taça Guanabara sabe que eles
não estão mentindo.

¦ ¦ ¦

A 

verdade é que a derrota na Es-
panha deixou cicatrizes profun-
das — e não foi só nos torcedo-

res que enfeitaram e pintaram as ruas.
Os jogadores foram preparados durante
meses para a glória do tetracampeona-
to, para serem os senhores do mundo,
os maiorais, e este sonho ruiu por terra
na fração de segundo em que Paolo
Rossi, com um leve toque, colocou a
bola pela terceira vez nas redes de
Valdir Peres. Era a síndrome da Copa
do Mundo que se abatia sobre uma
geração brilhante, mas que parece não
ter nascido para ser campeã do mundo.
Falcão e Zico, por exemplo, são ex-
poentes dessa geração.

Falcão seria agora um jogador dis-
ponívcl, que o Roma pode negociar
diante da melhor proposta. Um iniste-
rioso clube brasileiro, quem sabe o
Internacional, estaria disposto a contra-
tá-lo. Que venha, se for o caso. para o
Inter ou para qualquer clube de Porto
Aleere, Rio ou Belo Horizonte. Em
qualquer cidade do mundo, sempre há
lugar para o futebol do Rei de Roma.
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do, Quarenta e outros cobras che- dores e de dirigentes que estimu-
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ciajs o Bota- vou dizer que o Flamengo e favo- que a 1 aga Libertadores e uma O Fluminense deveria pagar
I o'esta qua- rito apenas para encher a bola. parada. So nao pude entender por os cento c cinquenta mil que deve

tro na frente. Nada disto. E porque e mesmo. que tiveram de pagar o Cobreloa aos jogadores, sem butar. Sei que — Muita. gente custa a jogar depois de
Dizia o Ma- Mas se este jogo fosse depois da para nao jogar em Calama, na- o dinheiro esta diticil. Quem sabe operar o joelho. Minha volta ate que foi rapida,
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Artilheiro das grandes decisões, Nunes é um dos ídolos dos garotos que sonham em defender também o futebol do Flamengo
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Carpegiani, humilde. Botafogo é

João Saldanha

Com cheiro de clássico

É uma se-
mana anima-
da. Tem Bota-
fogo c Flamen-
go. O retrós-
pecto favorece
o alvincgro.
Pouca coisa.
Em jogos ofi-
ciais, o Bota-
fogo está qua-
tro na frente.
Dizia o Ma-

caé, na esquina: "Aproveitem,

aproveitem bem a fase. Já, já
estaremos bicando outra vez". É
válido isto entre torcedores, mas
o jogo ficou melhor. As últimas
do Botafogo dão para fazer casa

cheia. E desde que o Abel entrou
e o Mirandinha começou a passar
a bola de vez em quando, o Bota-
fogo endureceu bastante.

Efetivamente o time não c
ruim. Claro que ainda falta qual-
quer coisa. Mas de repente estou-
ra aí um Geovani, por exemplo, e
pronto. Mistura com todos. Não
vou dizer que o Flamengo é favo-
rito apenas para encher a bola.
Nada disto. É porque é mesmo.
Mas se este jogo fosse depois da
voltinha que o Flamengo vai dar
no Rio da Prata a chance do
Botafogo seria muito maior. Lá
no Sul do continente, não pelo
friozinho que ainda faz, é duríssi-
ma a paraaa com os penaroles. Já

vi o Botafogo de Garrincha, Didi,
Nílton Santos, Valentim, Amaril-
do, Quarenta e outros cobras che-
gar lá" e entrar pelo cano. O
Santos de Pelé e Cia. também.
Uma vez estava ganhando de dois
a zero e perdeu em menos de dez
minutos. Batem um córner, a tor-
cida se aproxima do fosso, grita,
vem um grandão e a bola vai lá
dentro. O juiz sai correndo com o
dedo para o meio e fim de papo.

Também já vi o inverso. Na
Vila Belmiro, garfaram e ainda
deram cacete neles. E por isso
que a Taça Libertadores é uma
parada. Só não pude entender por
que tiveram de pagar o Cobreloa
para não jogar em Calama, na-
quele campinho. Não me pareceu
uma medida das mais esportivas.
Fica meio feio pagar para não
jogar. Lá ou acolá. Bastaria um
juiz que aplicasse com rigor as leis
do jogo. Talvez fosse muito exigir

isso de um pobre árbitro apitando
um jogo no meio de ferozes torce-
dores e de dirigentes que estimu-
Iam o antiesporte.

Mas no jogo do Botafogo an-
tes disto tudo aí o favoritismo é
rubro-negro. De todos os modos
isso anima o campeonato. Fica-
rem somente Vasco e Flamengo;
não é bom. Nosso campeonato
poderia virar o campeonato gaú-
cho ou o mineiro, que pratica-
mente são disputados entre dois
grandalhões. Muito provavelmen-
te tomaremos este caminho.

O Fluminense deveria pagar
os cento e cinqüenta mil que deve
aos jogadores, sem bufar. Sei que
o dinheiro está difícil. Quem sabe
pagar, pm cinco prestações de
trinta? E justo. Agradeço ao Otá-
vio Pinto e demais diretores da
Federação o prêmio Oscar Right
Silva. Sem dúvida, um valioso
Oscar.

o favorito

Para enfrentar o Botafogo, um de seus
adversários mais tradicionais, o técnico do Fia-
mengo, Paulo César Carpegiani. mudou a estra-
tégia: se nos outros jogos apontava sempre seu
time como o provável vencedor, sem acreditar
que a equipe pudesse perder mesmo desfalca-
da, agora diz que o Botafogo é o favorito,
domingo, não só por ser o líder do segundo
turno, como também por estar em ascensão.

— Será um bom teste para o Botafogo —
diz Carpegiani — que é o lider, seu time está
supermotivado, enquanto a, nossa equipe tem
vários problemas e ainda não sabemos se tere-
mos condições de jogar com todos os titulares.
Nosso adversário está em ascensão e vem eon-
seguindo bons resultados.

Carpegiani só definirá a equipe após o
coletivo marcado para sexta-feira, mas é quase
certo que o Flamengo já possa contar com
Leandro, Andrade e Marinho. Titã continua
com escalação duvidosa e os médicos não sa-
bem quando terá condições de voltar ao time.

— Todas estas dúvidas me impedem de
definir alguma coisa em relação ao jogo de
domingo. Tenho mesmo que aguardar o coleti-
vo de sexta-feira para ver com quejn posso
contar.

Como se não bastassem os problemas mé-
dicos do time, Carpegiani também está com um
problema sério no joelho. Ao disputar uma
pelada no condomínio do prédio onde mora, na
Barra da Tijuca, teve a articulação bloqueada
em conseqüência de menisco interno e talvez
tenha que ser operado. Mas isso só deve aconte-
cer nas férias, para que possa continuar à frente
da equipe no Campeonato Estadual e na Taça
Libertadores da América'.

O maior receio de Carpegiani, em relação
ao Botafogo, são os contra-ataques:

— Seu time joga fechado, mas tem atacan-
tes muitos rápidos. Qualquer descuido é fatal.

Nunes, a promessa
de muitos gols

Contra a Portuguesa, no último sábado,
Nunes marcou seu primeiro gol neste Campeo-
nato. Afastado do time durante três meses, em
conseqüência de uma operação de menisco, o
atacante quer voltar o mais rapidamente possí-
vel à antiga forma e ontem se empregou muito
no interval-training realizado pela manhã.

Ele reconhece que só agora está readquirin-
do o ritmo de jogo, mas garante que em pouco
mostrará o futebol que sempre o colocou como
um dos principais artilheiros da temporada.

— Muita, gente custa a jogar depois de
operar o joelho. Minha volta até que foi rápida,
mas só agora estou readquirindo confiança
total. O importante é que vou estourar nestes
jogos restantes do segundo turno e na disputa
da Libertadores, duas competições impor-
tantes.

A motivação de Nunes é muito grande e ele
hoje treina em regirrle de tempo integral. Quer
fazer uma grande exibição contra o Botafogo.

De Segunda a Sexta 
-16,45 hs.
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ESTÁ CHEGANDO A HORA DA MATRÍCULA

PREPARE-SE PARA PAGAR MAIS PELA

Maria Helena de Almeida

JAYME 

Ayres Ferry, técnico
em documentação, tem três fi-
lhos no Colégio Veiga de Al-
meida, na Barra da Tijuca (um

no jardim de infância, outro no curso
de alfabetização e o mais velho na
terceira série). Paga atualmente Cr$
78 mil de mensalidade. Em novem-
bro, quando se abrem as matrículas
em grande parte dos estabelecimen-
tos de ensino do Rio, a preços que
serão alterados no mínimo em 40%,
pagará a sua primeira mensalidade
de Cr$ 109 mil, mais ou menos.

O Veiga de Almeida não é parà-
metro ideal para se calcular o quan-
to gastarão a mais com educação os

pais que tèm filhos em idade escolar.
Na verdade, trata-se de um dos colé-

gios mais caros do Rio. Mas é um
bom exemplo do que deverá ocorrer
na maioria dos educandários da Zo-
na Sul. Na Zona Norte, os preços são
mais baixos: neste semestre, o Colé-

gio Souza Marques, de Cascadura,
cobra Cr$ 2 mil 418 a mensalidade do
segundo grau (pelo mesmo curso, o
Colégio Santo Inácio, de Botafogo,
cobra Cr$ 19 mil 582 por mês).

Os percentuais de aumento do

preço das mensalidades dos colégios
são estabelecidos pelo Conselho Fe-
deral de Educação. Para este segun-
do semestre de 82, o índice aprovado
foi de 43,8%. Mas os colégios sempre
podem entrar com um recurso pe-
aindo majoração desses índices.

Tudo indica que, para o primeiro
semestre de 83, o aumento aprovado
fique novamente entre 40% e 50%. E
com base nisso que os colégios fixa-
rão agora a sua matrícula, pois os
índices oficiais só serão divulgados
no fim do ano. Dentro de mais al-

guns dias, os pais simplesmente re-
ceberão uma circular do colégio com
a informação de quanto deverão pa-
gar. A APM (Associação de Pais e
Mestres), existente em muitos colé-

gios, não chega a ser ouvida:
— A APM — explica o Coman-

dante Luiz Celso Baldacci. vice-

presidente da Associação no Colégio
São Vicente de Paulo — apenas com-
parece à reunião em que são apre-
sentadas as novas mensalidades.

Por parte de alguns colégios —
em geral os mais caros — há uma
certa hesitação em informar os pre-
ços que pretendem cobrar a partir
de novembro:

— Ora, toda empresa tem <ps seus
segredos — diz a Irmã Sali, diretora
do Colégio Notre Dame.

No Colégio Batista Brasileiro, os
valores das mensalidades foram for-
necidos por funcionária da tesoura-
ria. Avisado, o diretor Joaquim José
da Silva pediu para falar à repórter.
Reclamou. Preço de mensalidade,
no seu entender, é uma informação
confidencial.

No Colégio Santo Inácio, o Padre
Rodrigues, diretor administrativo,
hesita um pouco, mas acaba forne-
cendo os valores das mensalidades.

No Veiga de Almeida, foi apenas
trabalhoso obter os preços. O diretor
não estava e a supervisora pedagógi-
ca não quis arriscar-se a contrariar
as normas do colégio. No dia seguin-
te, diante da insistência, foi possível
completar a tabela.

Venha conhecer
nesta mansão, a maior
variedade em móveis

personalizados do
mais fino
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2 ? CADERNO B ? quarta-feira, 6/1 Q/83 JORNAL DO BRASIL

Petróleo
Decididamente o CNP exorbitou

das suas funções ao proibir as monta-
doras de veículos de produzirem lubri-
flcantes vinculados às suas marcas.
Trata-se da maior investida, do Gover-
no que nos foi imposto, contra a livre
iniciativa e os princípios de mercado.

Ora, o lubrificante Olio Fiat já e
produzido no país há sete anos e desde
1912 na Europa. Nunca a ENI (Ente
Nazionale Idrocarburi), a estatal pe-
trolífera italiana, cogitou de proibir o
uso dessa marca. Para o sempre incon-
seqüente General Oziel de Almeida
Costa (que segredos guarda para man-
ter-se como presidente do CNP há
vários Governos?) uma marca comer-
ciai e algo desprezível, uma vez que
pode ser proibida com uma irrespon-
sável penada. Uma marca de tradição,
competindo no mercado e mantendo-
se nele por todos estes anos, merece
um mínimo de respeito da sua parte.

Declarou o General, sobre a perma-
nència do Olio Fiat no Brasil (JB —
20/8/82), que "daqui a alguns dias os
produtores de óleo nacional — como o
Lubrax da Petrobrás — irão à falèn-
cia". Não, General. Primeiro: se o Lu-
brax for à falência é um problema de
mercado, pois os produtos de qualida-
de e confiáveis nunca saem do merca-
do. Segundo: a Petrobrás é uma das
maiores empresas petrolíferas do
mundo, portanto nào podemos admi-
tir a sua argumentação. Terceiro: para
os que nào sabem, a poderosa Petro-
brás importa todos os óleos básicos e
certos aditivos com que são fabricados
os óleos lubrificantes, quer automoti-
vos, quer industriais; e os vende, ao
preço que bem entende às mix plants
pertencentes às outras empresas con-
correntes, tais como Shell, Esso, Texa-
co, Atlantic etc.

Portanto, qualquer óleo lubrifican-
te vendido no Brasil, estará contri-
buindo para os volumosos lucros da
famigerada Petrobrás. Dessa forma, só
entendemos como uma excessiva dose
de xenofobia a infeliz decisão desse
General.

Gostaríamos também de levantar o
nosso protesto contra o ato desse Ge-
neral que teima em manter fechados
os postos de gasolina nos fins de sema-
na, apesar do excesso de gasolina pro-
duzida decorrente do refino do petró-
leo bruto (atualmente o ponto de equi-
librio é o Diesel). Quando passamos
pela refinaria Duque de Caxias, à noi-
te, podemos observar os imensos "fia-
res", que não devem estar queimando
apenas gases residuais inaproveitá-
veis, e sim a preciosa gasolina que nos
é suprimida pela intransigência do Ge-
neral. que mais parece um verdadeiro
comunista ao atentar contra o trans-
porte individual motorizado.

Torna-se necessário que os nossos
representantes no Congresso consti-
tuam uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para exigir da Petrobrás um
balanço energético entre a gasolina
produzida, a consumida, a exportada e
a estocada.

Seguramente será comprovado es-
se crime que consiste na queima dos
excedentes que nos são sonegados.
Ronaldo Amaral Sharp — Rio de Ja-
neiro.

TEATRO/ "APARECEU A MARGARIDA"

PNH

Os quadrinhos do JORNAL DO
BRASIL sào agora uma muito boa e

11 louvável iniciativa de estimular o ta-
lento do cartunista nacional, infeliz-
mente subestimado pela imprensa xe-
nofila. Os quadrinhos deram novo as-
pecto ao Caderno B, destacando-se A
Turma do Pé Sujo, cujo autor, Davil-
son, esbanja arte e refinado humor, ao
satirizar o cotidiano do carioca. Por
outro lado, entre outras restrições, nao
posso concordar com o mau gosto sã-
dico de Luscar, com seu sórdido Dr
Baixada. E de baixo nível e sem graça.

De qualquer forma, ficam aqui re-' gistrados os meus parabéns, torcendo
para que o JB continue valorizando o
PNH (Produto Nacional de Humor).
Nildo Soares — Rio de Janeiro.

Ficção

Relativamente a matéria publicada
no Caderno B de segunda-feira, dia
20 9 82, sobre o filme Beijo na Boca,
por mim dirigido, e sob o titulo Caso
Lou, venho esclarecer que o meu tra-
Balho e do roteirista Euclydes Mari-
nho nào se inspirou na citada questão
criminal, nada tendo a ver com a mes-
ma, a nao ser enquanto ficção que
aborda crime passional, como tantos
outros de conhecimento publico. Pau-
lo Sérgio Almeida — Rio de Janeiro.

Inundação
Sobre a inundação da sala de proje-

çóes do cinema Orly. 11a Cinelàndia
(edição de Io de setembro do JORNAL
DO BRASILi. cabe-nos Informar, no
que tange ao fornecimento de energia
elétrica, que as interrupções havidas
decorreram de defeito técnico no siste-
ma da Estação Santo Antônio, que
supre aquele local. No dia em que as
bombas de sucçáo do cinema em apre-
ço deixaram de funcionar, houve ne-
cessidade de remanejamento da carga,
em consequencia de defeito num cabo
de 138KV. na Estação Flamengo, o que
ocasionou duas interrupções que nào
ultrapassaram, entretanto, um total
de quatro minutos. Valdemar Barros
Filho, gerente de Comunicação Social
da Light — Rio de Janeiro.

Velhice

No Caderno B de 17.07.82. li com
tristeza a carta Velhice e Doença.
Quanto pessimismo. Sr Olivieri! Deve
se dedicar a autores mais otimistas e a
cientistas que dediquem suas vidas ao
bem da humanidade e não aqueles,
como Guilherme Osler. que sao verda-
deiros monstros — mandar matar pes-
soas somente pelo fato de terem com-
pletado 60 anos! Imagine Madre Tere-
sa de Calcuta. se tivesse morrido aos
60. quanta faita faria ao povo da índia,
principalmente aos mais carentes.
Quanta gente maravilhosa como
Churchill. Pasteur. Thomas Edson.
Fleming e tantos outros? Criminosa
••MviírrarâíV* a oue avalia OS DO VOS

feitos de pór em ridículo os valores
humanos, ocupamo-nos hoje de aviltá-
los, cientificamente. Para os destruir
fatalmente. O homem já nào precisa
de aperfeiçoar robôs. É ele que se
torna robô. O homem nào tem mais
espirito, ele é só matéria. Deus nada
significa para ele, a nào ser um velho
sonho desvanecido ou uma espécie de
burla espiritual, uma superstição com
que é preciso acabar. E na mortalha
que os homens teceram para sufocar
Deus, sepultaram a esperança e o
amor. Disseram-lhes que a vida, toda
ela, estava contida entre a data do
nascimento e a data da morte. Nada
antes, nada depois.

Que todas as nações decidam, cada
ano, por ocasião de um Dia Mundial
da Paz, retirar antecipadamente dos
seus orçamentos aquilo que lhes custa
um dia de armamento, e pô-lo em
comum para lutar contra a fome, os
barracos e as grandes endemias que
dizimam a humanidade. Um dia de
guerra para a paz. Quanto à velhice,
sabemos que no Brasil o único privilé-
gio de que gozam os velhos aposenta-
dos é a prioridade na fila de eleições.
Esperamos que esse privilégio se es-
tenda às filas do INPS. Aos velhos são
negados todos os direitos de que são
merecedores e que obtiveram pela for-
ça do trabalho que deram à nação
durante a sua longa vida. Urge que
haja um grande movimento entre to-
dos os aposentados para lutarem por
seus interesses.

A Previdência Social tem sido mui-
to injusta para com seus aposentados.
É preciso que seja retirada com urgèn-
cia a ultima taxa imposta, pois nào há
razão de ser. Deve haver outro meio.
Há pouca criatividade. Mas há outros
que estão alertas e dão desfalques
bilionários. Parece que para a malda-
de há mais criatividade. É necessário
que o país se prepare com antecedèn-
cia e procure melhorar as condições,
para receber as pessoas idosas que
cedo ou tarde virão precisar de outras
pessoas que delas cuidem, uma neces-
sidade que exigirá considerável força
de trabalho sob a forma de serviços
para a velhice. Apelamos para a cons-
truçao civil, que deveria presentear a
nossa velhice com edifícios especiais
com apartamentos, a preços accessi-
veis, tendo neles áreas de lazer, cônsul-
tório médico especializado e uma ca-
pelinha. Tudo feito com amor. Enfim,
este é o Ano Internacional dos Idosos.

O Projeto Rondom poderia fazer
um bom trabalho com os universitá-
rios. Finalmente, a ONU discute no
momento as respostas ao desafio da
velhice. A ONU lembra ainda que em
resposta ao clamor pela redução dos
gastos com pensões, os idosos reagi-
ráo, jà que em vez de minoria, como
hoje, se converterão numa poderosa
força política através do voto. Segun-
do as projeções, em 2025, nos países
industrializados, um de cada três elei-
tores terá mais de 60 anos e seus votos
serão decisivos na formulação da poli-
tica de seus Governos.

Se, uns aos outros, não soubermos
nos socorrer, o que nos espera é um
período glacial numa sociedade sem
entranhas. Marilde Oliveira Brandão
— Rio de Janeiro.

Cordel
O leitor José Lara, mineiro de Belo

Horizonte, "exaltado apaixonado da
literatura de cordel", escreveu uma
carta publicada no JORNAL DO
BRASIL de 24 de setembro, lamentan-
do que eu "haja desperdiçado talento
e perdido tempo em compor o poema-
cordel em homenagem aos irmãos ar-
gentinos".

Meu irmão José, o folheto de cordel
Malvinas (edição esgdtada), divulgado
amplamente no pais e no exterior, é
uma obra da qual muito me orgulho,
mas não o culpo pelo juízo que faz do
meu comportamento, até me acusa-
ndo de "raciocinar com os sentimen-
tos daqueles recuados tempos (31 anos
passados)", quando eu era marinheiro
do cruzador Tamandaré, atracado
num porto norte-americano ao lado do
Belgrano que foi posto a pique pela
Inglaterra no recente conflito das Mal-
vinas.

Você, Jose Lara, como milhões de
pessoas em todo o mundo, ainda racio-
cina com os sentimentos de nossos
ancestrais (Brasil, Argentina e Uru-
guai) que se uniram para destruir o
ditador Lopez mas na verdade acaba-
ram com a maior revolução industrial
deste continente sul-americano, cujo
progresso ameaçava a poderosa colo-
nizaçao política, territorial e económi-
ca da Inglaterra, dos Estados Unidos e
outros "grandes". E os nossos irmãos
paraguaios até hoje sofrem as conse-
qUências negativas da insensatez do
ditador e dos responsáveis pelo massa-
cre humano e pela destruição mate-
rial.

Agora a História se repete. Só que
desta vez a vitima foi um ex-
integrante da Tríplice Aliança vitorio-
sa do século passado. Na verdade o
alvo atual dos ingleses e norte-
americanos nao é o "ditadorzinho
Galtieri e sim a ocupaçao da Antarti-
da pela lei de idefrontaçao etc., pois a
Argentina (que explora aquela area ha
sTanos) e o Uruguai compuseram com
o Brasil a "Operação Fraterno" para
que o nosso pais também ocupe espa-
ço no Continente Gelado, menos co-
nhecido pelo homem do que a Lua. E
em dezembro chegaremos lá, graças a
bendita obstinaçao desse grande Mi-
nistro da Marinha. Maximiano da Fon-
seca. responsável pelo ingresso da mu-
lher brasileira nas Forças Armadas e
pela participação em breve do Brasil
na comunidade cientifica do Conti-
nente Branco.

Na minha visão de veterano poeta
popular (317 mil exemplares) eu pro-
pus no folheto Malvinas (página 5.
segunda estrofe) a independência da-
quelas ilhas, como você poderá ver no
exemplar que lhe remeti juntamente
com outros de minha coleção. Final-
mente, para selar a nossa amizade,
gostaria de que você. Jose Lara. me
enviasse um exemplar de seu folheto
Padre Vaqueiro para a caisa postal 17
055. Rio, RJ. CEP 21 312. Raimundo
Santa Helena — Rio de Janeiro

Ricardo Guilherme interpreta com inteligência e sutileza
uma Margarida envelhecida

EM BANHO-MARIA

Macksen Luiz

•WT f MA das razões pelas quais Apareceu a Marga-
K I rida é um dos textos mais encenados em todo

o Brasil pode ser encontrada na oportunidade
que dá a atrizes — e no caso da atual montagem do
Grupo Pesquisa do Ceará também a atores — de
brilhar num monólogo que exige recursos vocais e
resistência física excepcionais, além de um talento
plurifacetado. Essa atração tem sido responsável por
equívocos históricos, ao mesmo tempo que tem possi-
bilitado interpretações inesquecíveis, como as de
Marilia Pera nas duas versões de Aderbal Jr. (1973 e
1978). O texto como é um monólogo vive basicamente
do carisma do ator para se tornar envolvente e
interessante para o público e a consciência desta
evidência multiplica as montagens desta peça que
Athayde escreveu no inicio dos anos 70. E como o
autor nào ampliou a sua dramaturgia, investindo
sistematicamente em novas montagens desse mesmo
texto, em especial no exterior, onde Apareceu a
Margarida continua em carreira, parece que a maio-
ria dos encenadores cria com o texto uma relação
univoca, semelhante à utilizada na primeira monta-
gem carioca. O mundo que tentam refletir é exata-
mente o mesmo de 1973', as interpretações a um
momento político são quase iguais. Desta forma,
Apareceu a Margarida está reduzindo-se, com o
passar dos anos e com a insistência em que volta a ser
apresentada, num trampolim para atuações virtuo-
sisticas (ou pelo menos em tentativas) que nem
sempre justificam sua volta.

O diretor e também ator desta versão que nos
chega do Ceara encantou-se por este canto da sereia e
nào se furtou a investir na visão mais õbvia e gasta de
Apareceu a Margarida. Tanto que seu espetáculo
começa ao som de um hino, com outros símbolos da
pátria como elementos cênicos, numa alusão clara,
critica e irônica aos desvarios reacionários da profes-
sora Margarida. A questão é que Ricardo Guilherme
nào consegue sustentar ao longo do espetáculo essa
imagem forte do início, já que todas as referências ã
critica política ficam obivas e evidentes demais,

quando não excessivamente dirigidas a uma época. O
país é outro e se a direção quisesse, aproveitando o
mesmo Apareceu a Margarida, pensar um pouco
mais as mazelas políticas atuais talvez até encontras-
se algum material. Mas do jeito que está. o espetáculo
nào passa de um banho-maria de um prato frio.

O que entusiasma em muitos momentos assistin-
do Apareceu a Margarida é o trabalho de ator de
Ricardo Guilherme que conseguiu resolver magnifi-
camente a personagem de Margarida em travesti.
Atinge aquele ponto em que a convenção de interpre-
tar uma mulher se alterna com o de um homem
autoritário, passando ainda pela utilização da força,
como um símbolo masculino, à envolvència mater-
nal, um sinal de feminilidade. Esse ir e vir, que
Guilherme manipula com inteligência, até mesmo na
troca sucessiva de roupas (masculinas e femininas),
revela as suas potencialidades vocais com uma gama
de recursos que está cada vez mais rara nos atores
brasileiros. Sem intervalo, em quase duas horas,
Ricardo Guilherme se movimenta — apesar de seu
corpo pesado tem uma agilidade impressionante no
palco — falando todo o témpo com modulações
vocais que vão da fala infantil ao grito. Essa entrega „
do ator e o visível cuidado em construir o personagem
amenizam o desgaste dessa Margarida que já mostra
muitos cabelos brancos. A presença muda de Valéria
Albuquerque é um recurso insuficientemente expio-
rado pela direção, mas a atriz dentro do pouco que
tem a fazer, age como uma aluna aplicada.

Apareceu a Margarida cearense só confirma a
impressão de que não há muito mais o que inventar
em cima de um texto tantas vezes apresentado, mas
mesmo assim a dedicação de Ricardo Guilherme,
num trabalho de insuspeitadas sutilezas, merece que
se vá ao Teatro Experimental Cacilda Becker. A
temporada é curta, só vai até domingo.

¦ ¦ ¦

Apareceu a Margarida. Texto de Roberto Athayde.
Direçào de Ricardo Guilherme, com o diretor e Vale-
ria Albuquerque. Teatro Experimental Cacilda
Becker.

CINEMA/ HOTEL DAS AMÉRICAS

DESENCONTRO

AMOROSO

Susana Schild

NUMA 
noite de chuva. Helène atropela Gilles e

do acidente sem maiores conseqüências súrge
uma ligação forte e atormentada. Ele. guia

turístico, mora no hotel em que sua mãe e irmá
trabalham (o Hotel das Américas, a que se refere o
titulo) enquanto Helène é anestesista em um hospi-
tal. E Hotel das Américas gira em torno do encontro
dessas duas pessoas — Gilles e Helène, ambas com
um passado misterioso, e cujo comportamento mui-
tas vezes inexplicável seria conseqüência de vivèn-
cias anteriores, desconhecidas tanto para o outro
como para o publico. Pouco conhecido no Brasil, o
diretor André Techine (de seus quatro filmes anterio-
res apenas Barrocco, de 1976 foi exibido aqui) delegou
a enigmática Héléne a uma atriz bastante acostuma-
da a personagens misteriosos, e depois de Belle de
Jour, Tristana, O Último Metrô, Catherine Deneuve
não enfrenta exatamente um grande desafio como o a
anestesista que se refugia no trabalho para esquecer
o passado. Ja Gilles e interpretado por Patrick De-
waere, que se suicidou recentemente e que tanto
agora como em A Filha de Minha Mulher, recente-
mente exibido, apoia seus personagens na angustia e
na fragilidade, elementos que certamente faziam par-
te de sua verdadeira historia.

Deprimidos e instáveis. Gilles e Helene tentam
várias vezes fugir um do outro, e enquanto o rapaz
não deixa muitas chaves para a sua personalidade,
ela revela a causa de sua tristeza: era apaixonada por
um arquiteto que morrera e deixara-lhe uma grande
casa em Biarritz. Depois de fugas e novos encontros,
os dois decidem mudar para casa. onde Gilles vai aos
poucos ocupando o lugar espiritual de Helene. ou
seja. sentindo o que acha que ela deveria estar
sentindo peio arquiteto morto, e mortificado pelos
ciúmes torna a convivência impossível.

Com uma expressiva fotografia e bonita trilha
sonora de Phillipe Sarde. Hotel das Américas apoia-
se sobretudo na personalidade dos personagens, e

As cortas serão selecionados pora publicação
no todo ou em parte entre as que tiverer
assinatura, nome completo e legível e ender«
ço que permita confirmoçao previa

talvez ai
Gilles e Hi
estimulo p
falta de un

Américas

üste nosos.
jm grande

110 charme
ilotel das

LIVRO

Clássico da
antropologia
Em um mercado edito-

rial saturado de livros de
pura e simples exploração
dos assuntos eróticos, um
título como A Vida Sexual
dos Selvagens pode dar
margem a equívocos. Esta,
porém, é a fiel tradução do
título que Malinovski deu
em 1929 à obra na qual
apresentava dados funda-
mentais de sua histórica
pesquisa de vários anos so-
bre culturas "primitivas"
do Pacifico Sul e ocidental.
Inglês de origem polonesa,
Bronislaw K. Malinovski
(1884/1942) foi professor da
Universidade de Londres
e, particularmente pelos
seus trabalhos sobre os na-
tivos das ilhas Trobriand,
na Melanésia, ganhou, no
mundo da antropologia,
um status semelhante aos
de figuras como Franz
Boas e Edward Tylor, ten-
do influenciado as idéias
de destacados seguidores
da escola funcionalista.
Em A Vida Sexual dos Sei-
vagens, ele revela, a partir
das noções dos trobiande-
ses sobre a vida erótica, a
complexa trama do seu
sistema social: casamento,
família, parentesco etc.
(Francisco Alves; 528 pp.,
Cr$ 3 mil).

|' • Informações básicas so-
bre o controle e as aplica-
ções das tecnologias são
encontradas em Funda-
mentos de Energia Nu-
clear, de Waldemar Saffio-
ti, em cujas páginas o au-
tor faz também um regis-
tro cronológico das gran-
des descobertas na área
(Vozes; 177 pp., Cr$ 1 mil
100).

Os vários enfoques con-
ceituais dos distúrbios do
sexo, sua aplicação na prá-
tica e os fatores do seu
êxito — estas as três linhas
de abordagem de Princi-
pios e Práticas da Terapia
Sexual, obra coletiva orga-
nizada por Sandra R. Lei-
blum e Laurence A. Per-
vin, da Universidade Rut-
gers, EUA (Zahar. 536 pp.).

Discípula de Lukacs e
conhecida dos brasileiros
por seu ensaio O Romance
Está Morrendo?, Agnes.
Heller discute, em Para
Mudar a Vida, a questão
das relações entre a felici-
dade e a liberdade (Brasi-
liense; 204 pp., Cr$ 1 mil
200).

Maura de Senna Perèiía,
que recentemente publi-

I cou pela Achiamé o livro
de poesias Cantiga de
Amiga, lança agora um de
prosa, Verbo Solto. O volu-
me reúne conferências e
palestras sobre aspectos
culturais de Santa Catari-
na (Kosmos; 102 pp., Cr$
600).

Manoel Carlos, autor de
novelas de tevê como Bai-
la Comigo, acaba de publi-
car um livro de poesias;
Bicho alado. Antes só co-
nhecida dos amigos, a poe-
sia de Manoel Carlos inte-
ressa-se pelo cotidiano e
pelo oficio de "guardar pa-
ciência na intimidade do
riso e da cautela" (Nova
Fronteira, 167 p).

Traduzido pelo poeta
Lêdo Ivo, a Abadia de Nor-
thanger, da inglesa Jane
Austen (de quem há pouco
a Nova Fronteira lançou
Razão e sentimento», é um
romance de costumes no
qual a autora põe a sua
sensibilidade e senso de
humor a serviço de uma
história que ensina a amar
a vida, apesar de transito-
ria (Francisco Alves; 184 p,
CrS 1 mil 100).

Resumos
da SBPC

A Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da
Ciência acaba de publi-
car os Resumos dos tex-
tos apresentados à sua
34a Reunião Anual, rea-
lizada de 6 a 14 de julho
deste ano, na Universi-
dade Estadual de Cami-
nas. • • A revista Es-
crita e a Editora Ver-
tente abrem inscrições
para o seu concurso
anual de poesia. Infor-
maçòes; Rua General
Jardim, 570, São Paulo.

Novo
livro de

Celso
Furtado

Será amanhã, as 20
horas, na Livraria Argu-
mento (Rua Dias Fer-
reira, 199), o lançamen-
to do novo livro do eco-
nomista Celso Furtado,
A nova dependência:
divida externa e mone-
tarismo. Edição da Paz

| e Terra. • • Hoje, na
Rua Álvaro Ramos. 408,
lançamento de A rida-
de está com medo. de
Tecio Lins e CarlQs A.
Luppi, edição da Marco
Zero.

EI
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GRANDE Queixo caido

j J PPHRT FM IWB ^ • De um amigo desta coiuna que acaba de regressar de
Alem das viagens rapidas, como a que faz w jar m TM/ft uma viagem de trabalho ao exterior impressionado com

neste momenta, o Presidente Figueiredo ja . o grande problema do Bra- ¦ # JF m T ¦ W W ¦ ¦ auantidade de brasileiros que encontrou em Paris e
decidiu que do dia 2 de novembro ao dia a de es^ar resumido no Mj IB B B I I I B Nova Iorque:
antevespera das elei?oes, abandonara Brasi- COTnentdrio de um executivo Mf A %. M * J M JL JR. J. # - Se um dia o Brasil prosperasse e ncasse nco sena
lia para se langar de corpo mteiro ao rush final , saldrio foloa- fmmwm m » M ¦» obrigado a fechar as portas. Nao ia ficar um brasileiro
da campanha eleitoral. que, apesar ao saiano joiga dentro

, .. , . do, consegue enxergar com 1Vai 
pstigar 

o elector nos Qlj^d°|n^e exatidao as dificuldades do ¦ ¦¦

De volte,de,.^ rUMrabalh ^ assuste ^••• terceiro escalao de:-;uina^ coloca o ¦^

des de imigracao_ da Franca vao P^ss^r 
^a Humberto Saade festa que comeinorou a fiordo do A ^ inicial da turma encontro — um cocktail.

^S^P^oSr' de trabalho 
™a 

SkanJinarian o quinto anivers.no da 
|ampa„ha 

/ Lo*e New York ^rraouno Colegio dia6 
^-embro. 

no prd-

Em reciprocidade, o Brasil adota identica Europa o compositor e cantor /,-»-* «. DAR A \7TV* mover a comemoraQao pu- • A iniciativa e do proprio
medida. Carlos Lyra. JTcirT 

tOllt ilUlJA* VI* fjl  ra e simples de seus 25 diretor do Andrews. Edgar

l^taof^^te^oc^ete^v^do . vai em sua primeira escala . pQUC0 a pouco> 0 re. . Teresa de Souza Campos embarca hoje com p^^^SrXJ poTLo' mesmo^edindo
visto°denentrada foi a invasao de Paris por a Lyra quinte e a sofisticagao g* ' ^SSSSSSS^ SfflfSSSg1 D GuT-travestis brasileiros. novas vers6es de masicas capitalists vao Sendo a que se vem submetendo desde que sofreu Mna para a atualiza- ;

¦ ¦¦ suas em portugues para o seu incorporados a frugall- ^l^d^^Ca^troabre hoje os sails anteriores e subsequentes, gao dos enderetjos com vis-
^ , proximo LP. dade da vida no mundo recebendo um grande grupo de amigos para que estao, assim, tambem tas a exposigao de con-
( CIDfllrK CfFlU^ r, socialists, por iniciatl- drinks. convidadas para o grande vites.

LlAllLo • Em seguida voa para Pans, ya a^s (je Seus pro- • O Terrasse Club acolhera dia 28 o General ¦¦¦
A personalidade do antigo Deputado Djal- onde o espera um convite de wwW- wwpmantM Costa Cavalcanti para uma palestra sobre 

ma Marinho vai ganhar um complete perfil Eddie Barclay para gravar &"ve ® 
QAonac Itaipu. _ „ ... PF,-T)TT?FiTTO

sob a firma de uma coletanea de depoimentos um disco em homenagem • Nao e mais apenas • Isabel e Joao Paulo dos Reis Velloso esta
sobre a passagem pela vida publica e atuagao vinicius de Moraes. de quem Pequim que ganhara convidando para jantar amanha e degustai . Para a vervc de um gozador, que assistia mortificado
politica do parlamentar falecido. Sm dos mais assiduos par- em 83 uma filial do ele- "^eme-nu ass,nado pel° Chef Claude T ao jogo de volei entre o Brasil e a Tchcco-Eslovaqma e

O trabalho pretende mostrar o comporta- ceiros. gante Maxim's, de f o'sucesso do show de Sergio Ricardo, de disfarQava com o humor- 0 
J"mento, reaejoes e atitudes de Marinho em Paris quinta-feira a domingo, no Barbas, obrigou viento da partida, o saque Jornada nas Estrelas, irreaiz

varias situagoes de importancia da vida na- ¦ ¦ ¦ T mhp Mn«?rnn ali- casa a prolongar a temporada por mais algum zavel na Argentina dada a pouca altura do teto do
cional. Por exemplo: como relator do projeto jf 1 d/uu tempo. . ginasio, foi inventado pelo jogador Bernard na epoca
de fusao do Estado do Rio com a Guanabara. r ,cr^l Vlt O menta a mesma preten- • Totalmente reformado, equipado com errada

sao e a Embaixada da que ha de mais moderno em matena(de
Constam-do livro, que sairA com n titulo tTocscs om Ptaric ia np aparelhos de projevao e som, o nrt- • ^ explicava.

poetico de O Homem que Pintava Cavalos • De um aficionado do volei, UKbo em rarib Jd pe Copacabana reabre as portas na quinta-feira — O saque do Bernard teriafeito o maior sucesso no
Azuis, tambem historias, frases e passagens depois de assistir a derrota diu a Pierre Cardin, do- exibindo o filme The Boat para uma plateia secido XIX, quando as construgdes eram amplas, esban-
da vida do parlamentar colhidas ao longo de do Brasa anteontem, pela no do celebre restau- de convidados. java-se espago e o pe-direito era altissimo.
sua carreira por um conterraneo seu, Dioge- TV. rnntp da Rue Rovale * ° economista Paulo Roberto de Bitten-
Zt fiaCiinlia Lima oue assina a obra, prefa- TV' rante aa ixue itoyaie, court sampaio vai receber dia 22 proximo, ¦¦¦
ciada pelo academico Afonso Arinos de Mello • Baixou na quadra o espiri- para pi'OVldenciar Dia do Aviador as insignias da Ordem do '
Franco. to do Tele Santana. Quise- abertura de Um Ma- TtldlOV
t O langamento do livro ja tem data marca- ram fazer volei-arte e deu no xim S na Capital SOVie- ^ Copa esta com sua estreia marcada para • a campanha de langa- LS. Rothmans, River e Vi¬
da: 1° de dezembro. que deu. tica. proximo dia 13. mento dos cigarros Camel, la Rica, para citar apenas• O Rio, mais precisamente o Centro da Cida- dptonada no Rio alcuns———— ————¦————¦—. . ganhou desde ontem sua primeira loja clut -sera aetonaaa no ixio aigu .

especializada em microcomputadores e jogos no proximo fimdesemana,
IfetteS, a Micromaq. tem a diferencia-la das de- • Para concorrer com o n-

« r7w - *4 k. IV' \S k J5 • Lana e Fernando Costa e Silva festejando mais do genero um porte vai Hollywood, a Reynolds
I I I i_pfj y fj" j YjI iTiT f y t nascimento de sua filha Joana. descomunal. esta botando na rua, de-

H O J de°slmannfKboTto Tantar oferecido na • E maior do que a soma pois de alguns meses de
Bw « ¦ Ja esta em avaliagSo Joatinga por F^tima e Jose Mariano Raggio de todas as contas publici- mercados-teste no

Nil catalogaqao em torno de um grupo de caixas-altas do tarias dos demais cigarros pais, a maior campanha

¦TW rSmADHl 3? GRANDE LEIIAODE1982 SSffl.'S.SSSS

TV RCLUnUI r.HrlnHnrTrilnr, 1^^°'" 
'"t"f 

i c,Uer. St. Montz, Winston. Brasil.
I ¦ ¦ Palacio dps Lcilocs Zozimo Barrozo do Amaral

|-|| 886.3246  
L———————j

9l r* A Kl A I m4/Sm1 Rua sao Clemente, 385 ¦ ™|

WW ™CORTINA DE ENROLAR 1 ;§i VIDEO SHACK CLOSE
Utefcfc- 1—^1 M 'II M 1M1—'I M o HMS'IEIEGAKTE E SOFISIICVOO OO rio BE iwieirh^ -r caixa cortinho no seu bolso. 0 melhor em organizacao, atendimenfo interc5mbio de filmes em

actdAIA/CD rr\KA c aiun i tra VWeo Cassete PRiMtiRO com os ultimos
\/jl KviW CR v.'LWW* t INU. LIUA* APFNAS 9 Emprestimos de a!6 2 filmes di^nos

1 Q • nn ko RuaVisc.de PirajA, 580 — sobreloja 308. 2 900 • A ma,or dispombiiidade de filmes ongmajs no R*o
jy.UU ns. Rua Marqu63 de Abrantes, 178 - lo|a D. MENSAIS • Van'agens ^toorws c'ube-

S ESS AO AVENTURA I | I Teis.: 551-5598 e 551-8248  J9E^ J es3^?«O g^*.OL.OO/-VW nvLinuiin 1 I I 259-8294 nun Viiconde de Piraj». 595jg.jn4ae»wiEdjw^

"BUCK 
ROGERS"MVW" ¦ *1 U W Jpr/|l I P* w| MAIOR SUCESSO PREQO UNICO BMB8 ffg W 'JM

a Gil Gerard e Pamela Hensley 800. $ele?fie de Novos Alunos

91-9R hQ *v carlos gomes PRE~ES(0L AR, IV129 CR AUS jZI.ZO ns. /i ¦ PRAQATIRADENTES I
PRIMEIRA FILA ?£?£{ I4f0 - --hif Lil i * ' s*s a> 21,30 h • 6.*b is 21 he f ¦'ITO1 rftl;Hi'iwkBcsua wwianffii
££ Sib«: 

19 e 22 h8. - Domt: a» 19 he

3 SIHOS TOCAM" ^¦El

Anthony zgnaNo'te 148 9797
Natalie Delon e Robert Morley °

smeemlss
NESTE SA6ADO dia |SjSS5S^^SM«H ff r y 1

21:25 hs. mSBHSv SmHBHHI ii ^x 
°u'ra,s

v... Vj §^TaJK m hrT^Mrlv*.Mp» d Marcas « Modeios
— _ _ _ . _ __ _ _ sv I J JH Hj M ¦ BB W "• Mini,,r° Alfredo

SHOW DO t?3A 9 
Pvoiiiajaraolazer]

C/ GRUPO BLITZ. RADIO TAXI. AVTV1TM ACHETF  ....... C=U !!3-2OTfS587ii
PAULINHO DA VIOLA. VANDO.
ALCIONE e DJAVAN SSffiSST S&rS?. I^JdSSals. MOveis. Art-S»uveau e Art-Deco.

—™——_____ luxo, cercadademuito verde. conforto tambem emagrecem \ _ _ _ _ _ ,""" A 300 metrosde altitude, nos E vocS troca peso por saude AO O 1 •xfjl—^^tTAURi
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CANECAO
apresenta

Astor

Piazzolla

LEGRAND

2 Únicas Apresentações
Dias - 11 e 12
às 21 horas

ALVARO RAMOS,441 TEL:226-6177Ingressos à venda:
Canecão

Reservas
pelos fones

295 3044
295 1047

GRAXDE LEILÃO'

SHOPPING CASSINO ATLANTICO — SUBSOLO 102
TEL.: 521-1442" 

ENTRADA PELA AV. COPACABANA, 1417
. 
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• De um amigo desta coluna que acaba de regressar de
uma viagem de trabalho ao exterior impressionado com
quantidade de brasileiros que encontrou em Paris e
Nova Iorque:

— Se um dia o Brasil prosperasse e ficasse rico sena
obrigado a fechar as portas. Náo ia ficar um brasileiro
aqui dentro.
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Além das viagens rápidas, como a que faz
neste momento, o Presidente Figueiredo já
decidiu que do dia 2 de novembro ao dia 12,
antevéspera das eleições, abandonará Brasí-
lia para se lançar de corpo inteiro ao rush final
da campanha eleitoral.

Vai fustigar o eleitor nos quatro cantos do
pais pisando mais fundo nos Estados onde a
situação do PDS ainda é bastante duvidosa.

Zózimo

• O grande problema do Bra-
sil pode estar resumido no
comentário de um executivo
que, apesar do salário folga¦
do, consegue enxergar com
exatidão as dificuldades do
pais e. por isso mesmo, se
irritar com o esbanjamento
de luxo, mordomias e dinhei-
ro a que se entregam os pou-
cos que ainda conseguem tè-
lo de sobra:

— O que mais me assusta
não é a divida externa, o ba-
lanço de pagamentos, o déft-
cit público e problemas seme-
lliantes, mas a falta de cons-
ciência comunitária do brasi-
leiro. O raciocínio vigente é o
de que "o país vai mal mas eu
posso ir bem e dane-se o
resto".

Rubens Montei»
Estupefação

tor-superintendente num
banco de porte médio: Cr$
80 milhões por ano, em
UPCs.
• A proposta, obviamente
aceita, coloca o felizardo
certamente entre os cinco
maiores salários do país.

• Os meios financeiros es-
tão em alvoroço com o sa-
lário oferecido recente-
mente a um executivo pa-
ra trocar sua posição no
terceiro escalão de uma
grande organização bancá-
ria pelas fUnçôes de dire-

Nome de peso
De volta de uma viagem de trabalho pela

Europa e uma passagem rápida por Paris,
onde se encontrou com Jean Castel, Sérgio do
Rego Monteiro trouxe o nome da futura direc-
trice do Castel do Rio, que passará embreve a
atuar de dupla com Duda Cavalcãnti.

E ela Marion d'Orleans, sobrinha do Conde
de Paris.

Sua ficha técnica informa que é bonita, tem
cerca de 35 anos e é casada com um antropó-
logo português.

¦ ¦ ¦

EVOLUÇÃO
O dia ensolarado de ontem fez com que ressurgissem

nas areias de Ipanema alguns casos isolados de topless.
Para surpresa dos espectadores e das próprias prati-

cantes, ninguém jogou areia nas jovens nem se ouviu
nenhuma vaia.

Com a perspectiva de um verão promissor, o banhista
carioca começa enfim a ficar educado. E, principalmente,
civilizado.

SO COM VISTO
Encontro no Andrews

• A idéia inicial da turma encontro — um cocktail,
que se formou no Colégio dia 6 de novembro, no pró-
Andrews em 1957 era pro- prio colégio,
mover a comemoração pu- • A iniciativa é do próprio
ra e simples de seus 25 diretor do Andrews, Edgar
anos de formatura mas Flexa Ribeiro, que está
plano evoluiu, tornou-se por isso mesmo pedindo
mais abrangente e os feste- aos interessados que con-
jos passaram a incluir tam- tactem no colégio D Gui-
bém as turmas próximas, lhermina para a atualiza-
anteriores e subseqüentes, ção dos endereços com vis-
que estão, assim, também tas à exposição de con-
convidadas para o grande vites.

¦ ¦ ¦

A partir do dia Io de novembro as autorida-
des de imigração da França vão passar a
exigir de turistas brasileiros o visto de entra-
da. concedido em seus pontos de origem.

Em reciprocidade, o Brasil adota idêntica
medida.

Consta oficialmente que o que teria levado
o Governo francês a adotar a exigência do
visto de entrada foi a invasão de Paris por
travestis brasileiros.

encontros
Embarca hoje para uma

temporada de trabalho na
Europa o compositor e cantor
Carlos Lyra.

Vai em sua primeira escala
encontrar-se com Júlio Igle-
sias, que encomendou a Lyra
novas versões de músicas
suas em português para o seu
próximo LP.

Em seguida voa para Paris,
onde o espera um convite de
Eddie Barclay para gravar
um disco em homenagem a
Vinicius de Moraes, de quem
foi um dos mais assíduos par-
ceiros.

¦ ¦ ¦

Espírito
De um aficionado do vôlei,

depois de assistir à derrota
do Brasil, anteontem, pela
TV:

Baixou na quadra o espiri-
to do Telè Santana. Quise-
ram fazer võlei-arte e deu no
que deu.

RODA-VIVA

Teresa de Souza Campos embarca hoje com
seu filho Diduzinho para os Estados Unidos.
Ele vai completar o tratamento oftalmológico
a que se vem submetendo desde que sofreu
um acidente de automóvel.

Claudine de Castro abre hoje os salões
recebendo um grande grupo de amigos para
drinks- , • ™ — iO Terrasse Club acolhera dia 28 o General
Costa Cavalcãnti para uma palestra sobre
Itaipu.

Isabel e João Paulo dos Reis Velloso estão
convidando para jantar amanhã e degustar
um menu assinado pelo chef Claude Trois-
gros,O sucesso do show de Sérgio Ricardo, de
quinta-feira a domingo, no Barbas, obrigou a
casa a prolongar a temporada por mais algum
tempo.

Totalmente reformado, equipado com o
que há de mais moderno em matéria de
aparelhos de projeção e som, o Art-
Copacabana reabre as portas na quinta-feira
exibindo o filme The Boat para uma platéia
de convidados.

O economista Paulo Roberto de Bitten-
court Sampaio vai receber dia 22 próximo,
Dia do Aviador, as insígnias da Ordem do
Mérito Aeronáutico no grau de cavaleiro.

O show de Eliana Pittman no Golden Room
do Copa está com sua estréia marcada para o
próximo dia 13.

O Rio. mais precisamente o Centro da Cida-
de, ganhou desde ontem sua primeira loja
especializada em microcomputadores e jogos
eletrônicos, a Micromaq.

Lana e Fernando Costa e Silva festejando o
nascimento de sua filha Joana.

O acontecimento mais movimentado do fim
de semana foi o bonito jantar oferecido na
Joatinga por Fátima e José Mariano Raggio
em torno de um grupo de caixas-altas do
Kuwait.

Na platéia do Grande Prêmio Arco do
Triunfo, domingo, em Paris, o jornalista Ser-
gio Figueiredo.

Pouco a pouco, o re-
quinte e a sofisticação
capitalistas vão sendo
incorporados à frugali-
dade da vida no mundo
socialistã, por iniciati-
va, aliás, de seus pró-
prios governantes.

Náo é mais apenas
Pequim que ganhará
em 83 uma filial do ele-
gante Maxim's, de
Paris.

Também Moscou ali-
menta a mesma preten-
são e a Embaixada da
URSS em Paris já pe-
diu a Pierre Cardin, do-
no do célebre restau-
rante da Rue Royale,
para providenciar a
abertura de um Ma-
xim's na Capital sovié-
tica.

Cavalos azuis
A personalidade do antigo Deputado Djal-

ma Marinho vai ganhar um completo perfil
sob a firma de uma coletânea de depoimentos
sobre a passagem pela vida pública e atuação
política do parlamentar falecido.

O trabalho pretende mostrar o comporta-
mento, reações e atitudes de Marinho em
várias situações de importância da vida na-
cional. Por exemplo: como relator do projeto
de fusão do Estado do Rio com a Guanabara.

Constam-do livro, que sairá com o titulo
poético de O Homem que Pintava Cavalos
Azuis, também histórias, frases e passagens
da vida do parlamentar colhidas ao longo de
sua carreira por um conterrâneo seu, Diógç-
nes da Cunha Lima, que assina a obra, prefa-
ciada pelo acadêmico Afonso Arinos de Mello
Franco.

O lançamento do livro já tem data marca-
da: Io de dezembro.

PE-DIREITO
Para a verve de um gozador, que assistia tnortificado

ao jogo de vôlei entre o Brasil e a Tcheco-Eslovdquia e
disfarçava com o humor a sua frustração pelo anda-
mento da partida, o saque Jornada nas Estrelas, irreali-
zável na Argentina dada a pouca altura do teto do
ginásio, foi inventado pelo jogador Bemard na época
errada.

E explicava:
— O saque do Bemard teria feito o maior sucesso no

século XIX, quando as construções eram amplas, esban-
java-se espaço e o pé-direito era altíssimo.

A maior
A campanha de lança- LS, Rothmans, River e Vi-

mento dos cigarros Camel, la Rica, para citar apenas
que será detonada no Rio alguns.
no próximo fim de semana,
tem a diferenciá-la das de- • Para concorrer com o ri-
mais do gênero um porte vai Hollywood, a Reynolds
descomunal. está botando na rua, de-

É maior do que a soma pois de alguns meses de
de todas as contas publici- mercados-teste no Sul do
tárias dos demais cigarros país, a maior campanha
produzidos pela Reynolds publicitária de lançamen-
no Brasil, entre eles Chan- to da história do cigarro no
celler, St. Moritz, Winston, Brasil.

Zózimo Barrozo do Amaral
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NOS DE TRADIÇÃO EMOES DE ARTE
Já está em avaliação e

catalogação o
3? GRANDE LEILÃO DE 1982

Novembro
Palácio dos Leilões

286.3246
Rua São Clemente, 385

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

OSTROWER COM. E IND. LTDA.
Rua Vise. de Pirajá, 580 — sobreloja 308.
Rua Marquês de Abrantes, 178 — loja D.

Tels.: 551-6598 e 551-8248
19:00 hs.

SESSÃO AVENTURA

BUCK ROGERS 0 MUSICAL DE
MAIOR SUCESSO
EM 10 PAÍSES |C/ Gil Gerard e Pamela Hensley

Seleção de Novos Alunos

PRÉ-ESCOLAR, 1? i 2? GRAUS

INSCRIÇÕES ABERTAS

TEATRO
CARLOS GOMES

.VV\\\ PRAÇA TIRADENTES
VV 1V RESERVAS222-7581

5f« às 21,30 h • er» ás 21 hs
Sib«: 19 e 22 h». • Dom»: i» 19 ht

21:25 hs.
PRIMEIRA FILA

DDTIZAÇÃO
Zona Sul 247-9797Zona Norte 248-9797WKÊÊm f*»™0002410221 ¦¦¦¦Cf Jack Hawkins, Anthony Hopkens

Natalie Delon e Robert Morley

MINI-COIFAi

NESTE SABADO dia 9
21:25 hs. sux*ar Outras

Marcas e Modelos
R. Ministro Alfredo

Val»d»o. 35-0(•ntre S.q Campos, 215 •Fig. Mtgalhèe*, 726)! Copacabana — RJ
235-6575 x1 233-2610/256-871Õ

VENHA PARA 0 LAZER

QUE EMAGRECE.Cf GRUPO BLITZ, RADIO TAXI,
PAULINHO DA VIOLA, VANDO
ALCIONE e DJAVAN

Grande coleção de. Santos. Companhia das índias. Tapetes Orientais. Louça
Brasonada. Prataria Brasileira e Européia, Pintura Acadêmica e Moderna,
Bronzes, Jóias, Cristais, Móveis, Art-Nouveau e Art-Deco.

ÀS 21:30HS

LEILOEIRO ACIR JOAQUIM DA COSTA

LErmitage é equipadíssima.
Você vai ver que mordomia e
conforto também emag recem.
E você troca peso por saúde e
bem-estar. _

Venha para L Ermitage. Uma
clinica tipo hotel-fazenda de
luxo, cercada de muito verde.
A 300 metros de altitude, nos
arredores de Paraiba do Sul, a
menos de duas horas do Rio.
Você emagrece sob os
cuidados de profissionais
especializados em controle de
peso. E com assistência
médica diária. Reeducação
alimentar, exercícios físicos
suaves, massagens,
fisioterapia ativa e passiva.

eSTAURA/V^
AMANHA
21:25 hs.

LErmitageclinica de Informa e convida o» Amigo* p. opróximo MENUSOPA C AlCACMÔFBAPATO C DAMASCOEsperando lhes agradar, aberto deterça a sábado, p. jantar.Faça reaerva p. favor. iel*s.246-7791 — 296*1319

emagrecimento e
recuperação tísica

Reservas petos telefones
(Ho) 262-373) ou (0242) 630346

DIRETO OA ARGENTINA

Narração: Luciano do Valle

Moda Pronta

para todas as horas
5.8:0 OR0

canal 
(Q) 

RIO

sua nova amizade

(I crcilito mais fácil <la nitxla feminina. HB0HM
GLORIA

GLCEBA MODAS
Rio de Janeiro: Kk> Sul Shopping Ccnter PUteroi

9

Selefao de Novos Alunos

PRE-ESC0LAR, 1? E 2? GRAUS •
1

INSCRIQOES ABERTAS 6

m



Cotagao do JB: ?* 4 666 _ 327-7590): sessSo umca, as 14h. ao prego -'•<>"I?:" ¦ -~V.: "J
CotacSo do leitor ???? (6 votos) tinico do CrS 20. (Livre). jfilMi *)Lm44 ?tf l*B 11 !!MM * ffll jVrrOR OU VTTORIA? (Victor/Victoria). ae Blake Ed- 0 Homem-Aranha vai a Hong-Kong ajudar uma jpjjyggyggJggPQgHgflHHg
wards. Com Julie Andrews. James Garner. Robert alta personalidade governamental a enfrentar as
Preston Lesley Ann Warren. Alex Karras e John Rhus- chantagens de urn ambicioso homem de negbcios. , . ..... ^ ^
Davies Veneza (Av. Pasteur. 1 84 — 295-8349). Como- Produgao americana. ' < y.-^" ,#
doro (Rua Haddock Lobo. 145 - 264-2025): 14h. WtBSBlm16h30min. 19h. 21h30min. (14 anos). CotagSo do JE * - ¦HSPIP^ **« «»¦;

Paris 1934. Victoria, uma cantora Hrica america- CotagSo do leitor AAA (25 votos) -.....
n3 esta procurando emprego em qualquer cabard COISAS EROTICAS (Brasileiro). ao L Calcic o R.v
pa'risiense e acaba conhecendo um otor homosse- faelle,Rossi. ComZaira Bueno. Jussapi Calmon e Marllia .silBMlWHI^^BlBBHKMHlfeiaSfe.i.
xual Esta a convancoa vastir-sedo homamo passar Nave. Lido-2 (Praia do Ramengo. 72 — 245-890-1).
nor um conde polaco. Produgao anglo-americana. Sea la (Praia de Botafogo. 320 — 551-8649). Aator (Rua '
^ Ministro Edgar Romoro. 236 — 390-2036): 15h. : »:>¦ :
CotacSo do JB *? 16h30min. 18h. 19h30mln. 21b. ftactRua Ahraro Alvim.
CotacSo do leitor *** (10 votos) 33 — 24M285): programa complementar de 2" a 6». 4s ,;
PORKY'G (Porky't). da Bob Clark. Com Kim Cattrall. 13h. 15h10min. 18h20min. 19hG0min. SSbado a domirv
ScoU Colomby Kaki'Hunter. Alex Karras o Susan Clark. go. 43 13h30min. 18h40min, 19h50min. (18 anos).
Paiftcio-2 (Rua do Passoio. 38 — 240-6541): 13h30min. . ;! 6 d0™
15h30min. 17h30mm. 19h30min. 21h30min. Rlan (Av. Pornochanchada. I '|unic0 Lri
Atl^ntice. 2.964 - 23M114): 14h. 16M^8h.^m22h. 
(Rua Uranos. 1 009 — 230-1094) 15h. 17h. 19h. 21h. JjJ^J^^'^^J'yJJcomOonaiiTan.JanwsTien 'lltr

Comedia an,«lcana am^ootada a Sjm™ IHung. Programa ^or^'ementar-tota.. • l$gp-
preocupa;6es sexums. domi^o"'to ^3h30m!n. ^MOmfn. WhSOn-n. 118 

j|g| 
"f

' ***** Hong-Kong
LARANJA MECANICA (A Clockwork Orange), de —-——  T~ ; #• ••>&,Stanley Kubrick: Com Malcolm McDowell. Patrick Ma- A GOSTOSA DA GAF1EIRA (Brasileiro). de Roberto ' •• - :
gee Michael Bates. Warren Clarke. John Clive e Adrien- Machado. Com Julcil6a Telles. Jorge Cherques. Ruy fe **i§|ne Corn. Pat*cio-1 (Rua do Passeio. 38 — 240-6541): Rezende. Ernesto Grendelle e Sergio Lopes. Studio- .#>
13h. 15h40min. 18h20min. 21 h Leblon-2 (Av. Ataulfo Catete (Rua do Catete. 228 — 205-7194) I4h «§§g v'-^-
de Paiva. 391 — 239-4998). Opera-2 (Praia de Botafo- 15h40min. 17h20min. 19h, 20h40min. 22h20min (18 » ^
qo 340 — 246-7705). Carioca (Rua Conde de Bonfim. anos).
338 — 228-8178)- 13h20min. 16h. 18h40min. Uma dan?arina de gafieira que um dia desapare- ^21 h20mm (18 anos). ce do local do trabalho. sem de.xar notlcias.—————————— ————— , s, §ss$&. s v-^.^ \ 'X' --v -

Em um futuro proximo, as turmas de jovens O CASTHLO DAS TARAS (Brasileiro). do Julius Bclve- Hoi6 silOW dc lclUCtiintilltOdivertem-se com ultraviolencia, estupros e drogas. dere. Com Esmeralda Barros, Dorival Coutinho. Marga- J ' ,
Alex, o lider de uma turma, 6 preso e submetido rette Souto. Ely Silva, Silvana Alves e Elda Ferracini. Art- do LP do Cantor e COmDOSltOr DjaVail
uma experiencia que visa torna-lo cidadSo-modelo. M4ler (Rua Silva Rabolo. 20 — 2494544): 14h30min.
Produ?ao inglasa 16h10min, 17h50min, 19h30min. 21h10min, (18 anos).

CotacSo 
do JB: "'^umcastolo medieval conservado at, o tempo T?M ftj A IV TIF FSTTT.OCotagSo do leitor: ***** (22 votos) presente, o Marqufis de Sade volta para violentar I J I 7 1 Vjllll I iX/U XJ kJ X 1U V

O HOMEM DE FERRO (Cilowiek Zelaza), de Andrzei mulheres do hoje.
wajda. Com Jor^y Radziwiiowicz. Krystina janda. Ma- ~ m OMARA que de certo. Hoje to, tenor e flauta e Moises, trombo-
jancza^Partic^agloespeaa^de'/uinawafentync^ricze 

DR1VE1N  1 comeCa a temporada, acaba ne. A dir^ao 6 de Paulinho Albu-
Lech Walesa, studio-copacabana (Rua Raul Pomps.a, c So d0 JB. +++ - domingo, de Djavan no Teatro do querque, direcao musical e arranjos
102 - 247-8900). Rio-Sui (Rua Marquiis de sao vicen- cotagso do leitor ** (12 votos) Hotel Nacional. Quarta e quinta ao Luis Avelar e figurinos de Nylce
te. 52 — 274-4532). ish. i8h. 2ih. (14 anos). tNDiA, a rlha do sol (Brasileiro). de Fabio Barreto. preco de Cr$ 1 mil 200, de sexta a Menezes. Enfim, um tratamento de
rrt.S=LeSS™ robrrTa^e ^os Mta^roa o fiiml Com Gl6ria p,,es- Nuno Leal Maia Padro Pauto Rangei. domingo Cr$ 1 mil 500. No apoio a grande astro da elite para um ala-
reune ticgSo e realidade mostrando os fatos ocorri- l^d^XuflMD^n'Sv^rgw de Mode" Banda Sururu de Capote COm LuiZ goano taleiltOSO que tudo tinha pa-
dos durante a gr^ve e a repressSo da pollcia. ros-, 426 _ 274-7999): 20h. 22h30min. Ultimo dia (16 Avelar e Rique Pantoja, tecladOS, ra Ser popular.Produgao polonesa, Palma de Ouro em 1981. an03l. Ri^n haivn. Ten T.Una, bateria. Ca- ' ~ , , . Goi^s, prbximo b ilha do Bananal. Sulivero, cabo _A „nv orx -——CotagSo da policia, viaja para garimpo de diamantes. No fe, perCUSSaO, Ze NOglieira, SEX SO-

3Ja5a? d»?Jl0,tor'D a #• caminho, conhece a beia e jovem india put'Koi. prano e flauta, Marquinhos, sax al- M. Helena uutraREDS (Reds), de Warren Beatty. Com Warron Beatty. 
Diane Keaton. Edward Hermann. Jerzy Kosinski. Jack **
Nicholson e Maureen Stapleton. Ricamar (Av. Copaca- n amante DE LADY CHATTERLEY (Ladv Chatter- L-— —-——

BDruoori's^B

I dom . a CrS 800. s<Jb. CrS 1 mil.

» -< a^ t^A'hsiy< 1 V §

i :'<;V • - • . t :f;i'¦!
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¦ As cantoras Maria

A ESTREIA DE HOJEESTREIAS
??

HOTEL DAS AMÉRICAS (Hotel de» Amarique»), de
André Techine. Com Catherine Deneuve. Patrick De-
waere e Etienne Chicot. Caruso (Av. Copacabana. 1.362

227-3544): 14h. 16h, 18b. 20b. 22h. Barra-2 (Av. das
Américas. 4 666 — 327-7590): 16b. 18b. 20h, 22h. (18
anos).

Após a morte do amante, Hólène passa a traba-
lhar como anesíesista num hospital de Biarritz. Ela
conhece Gilles e se apaixonam mas, no entanto, ela
continua fechada em sua solidão, alimentando ima-
gens do passado. Produção francesa.

?
CALÍGULA (Caligula). de Giancarlo Lui e Bob Guccio-
ne. Com Malcolm McDowelI, Peter 0'Toole, Teresa
Ann-Savoy e Hellen Mirren. Odaon (Praça Mahatma
Gandhi, 2 — 220-3835), Copacabana (Av. Copacabana.
801 — 255-0953), América (Rua Conde de Bonlim, 334

248-4519), Maduroira-2 (Rua Dagmar da Fonseca,
54 — 330-2338). Olaria (Rua Uranos. 1.474 — 230-
2666): 14h, 17b, 20h. Vitória (Rua Senador Dantas, 45

220-1783). Madurelra-1 (Rua Dagmar da Fonseca.
64 _ 390-2338): 12hi. 15h. 18h. 21h. Roxi (Av. Copaca-
bana. 945 — 236-6245). Leblon-1 (Av. Ataulfode Paiva,
391 — 239-5048). Barra-3 (Av. das Américas. 4.666 —
327-7590). Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 — 24fr
7705). Tíjuca (Rua Conde de Bonfim, 422 — 268-0790):
15h. 18h. 21h. (18 anos).

Filme liberado em versôo integral, adaptado do
original escrito por Gore Vidal. O filme conta as
aventuras eróticas de Caligula e sua ascensão ao
poder, como Imperador Romano. Produção ameri-
cana.

ALGUÉM ESPIA NAS TREVAS (A Stranger in Wat-
ching). de Sidney Beckorman. Com Kate Mulgrew. Rip
Torn, James Naughton. Shawn Von Schreiber. Barbara
Baxley e Stephen Joyce. 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),
Bruni-lpanoma (Rua Visconde de Pirajá, 371 -r- 227-
8085): !4h. 16h. 18h. 20h, 22h. Baronesa (Rua Cândido
Benicio. 1 747 — 390-5745I. Brunl-Tijuca (Rua Cora
de Bonfim. 379 — 268-2325). Bninl-Máiar (Av. Amai
Cavalcanti. 105 - 591-2746): 15h. 17h, 19b. 21h.
Ultimo dia (18 anos).

Psicopata seqüestra e aprisiona duas moças quo
são mantidas prisioneiras num quarto escondido
nas escuras galerias da estação ferroviária de Nova
Iorque. Produção americana.
AS VIGARISTAS DO SEXO (Brasileiro), do Ary Fernarv
dos. Com Jussara Morais, Vanessa e Sógio Hingst.
Pathó (Praça Floriano, 45 — 220-3135): de 2a a 6a, às
12h, 14h, 16b, 18h. 20h, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 14h. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-
3628); Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 406 — 288-
6898). Art-Madureira (Shopping Center de Madureira
— 390-1827): 15h. 17h. 19h. 21h. Art-Copacabana (Av.
Copacabana. 759 — 235-4895). 14h.16b. 18b.20h.22h.
(18 anos).

Pornochanchada.

CONTINUAÇÕES
????

ALEMANHA, MÃE PÁUDA (Deutsehland Blalcha
Muttor), de Helma Sandors Brahms. Com Eva Mattes,
Ernst Jacobi, Elisabeth Stepanek, Angelika Thomas o
Rainer Friedrichsen. Clnema-1 (Av. Prado Júnior, 281 —
275-4546): 15h. 17h10m. 19h20m. 21h30m. (14 anos).

Em 1939, na Alemanha, um casamento ó desfei-
to com a partida do marido para o front. A mulher,
sozinha, enfrenta as dificuldades da guerra a a luta
pela sobrevivência agravada pelo nascimento da
filha. O filme ó baseado em obra do Bertold Brocht.
Cotação do JB: ????
Cotação do leitor; ???? (2 votos)
A BATALHA DE ARGEL (La Battaglia do Algari), de
Gillo Pontecorvo. Com Br&him Haggiag, Yacef Saadi.
Jean Martin, Fawzia El Kader e Michole Korbasch. Jóia
(Av. Copacabana, 680 -— 237-4714): 14h, 16h30min.
19h. 21h30min. (18 anos).

Centrado no personagem de um analfabeto e
desempregado jovem, o filme conta como se organi-
zou entre 54 e 57 o movimento de resistência à
colonização francesa.
Cotação do JB: ????
Cotação do leitor- ???? (10 votos)
AMIGOS PARA SEMPRE (Four Friends), de Arthur
Penn. Com Craig Wasson, Jodi Thelen, Jim Metzler.
Michael Huddleston, Reed Birneye Julia Murray. Udo-1
(Praia do Flamengo. 72 — 245-8904): 14h30min.
16h50min, I9h10min, 21h30min. (16 anos).

1960. Danilo Prozor, como sua mãe, imigrantes
iugoslavos, radicados em East Chicago, Indiana,
mantém intensa relação do amizade com três cole-
gas de estudos. Produção americana.

???
A MARCA DA PANTERA (Cat People). de Paul Schra-
der Com Nastassia Kinsk'. Malcolm McDowelI. John
Hoard, Annete 0'Toole e Ruby Doe. Coral (Praia de
Botafogo. 316 — 551-8649)' 14h30min. 16h50min,
19h10min. 21h30min. (18 anos).

Irena Gallier é uma jovem que passou toda a sua
infância om orfanatos. Quando passa a viver com
Paul, seu irmão mais velho, este ihe revela um
terrível segredo familiar. Produção americana.
Cotação do JB: **?
Cotação do leitor' ???? (9 votos)
HISTORIA DO MUNDO — 1" PARTE (History of tho
World — Part I). de Mel Brooks. Com Mel Brooks. Don
DcLuise. Madeíine Kahn. Ron Carey. Harvey Korman o
Gregory Hinos. Barro-1 (Av das Américas. 4.668 —
327-75901: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h (14 anosl.

Comédia dividida em quatro segmentos — As
Origens do Homem, O Império Romano, A Inquisi-
ção Espanhola o A Revolução Francesa. Produção
americana.
Cotação do JB ???
Cotação do leitor' ???? (<i votos)
O SONHO NÃO ACABOU (Brasileiro), do Sérgio Rezen-
do Com Laura Corona, Lucélia Santos, Chico Diaz.
Miguel Falabella. Louise Cardoso o Daniel Dantas.
Cinema-3 (Rua Condo do Bonfim. 229 — 234-1058)'
13h30min. 15h30min. 17h30min. 19h30min. 21h30min.
(16 anos).

Em Brasilía, um grupo do jovens se prepara para
o vestibular.

Cotação do JB: ?*
Cotação do leitor ???? (6 votos)
VrTOR OU VITÓRIA? (Victor/Victoria). de Biake cd-
wards. Com Julia Andrews. James Garner, Robert
Preston. Lesley Ann Warren, Alex Karras e John Rhus-
Davies. Venara (Av. Pasteur. 184 — 2958349). Como-
doro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-2025). 14h.
16h30min, 19b, 21h30min. (14 anos).

Paris, 1934. Victoria, uma cantora lirica america-
na, está procurando emprego em qualquer cabaré
parisiense e acaba conhecendo um ator homosse-
xual. Este a convence a vestir-se de homem e passar
por um conde polaco. Produção anglo-americana.
Cotação do JB: ??
Cotação do leitor- ??? (10 votos)
PORKY'5 (Porky'*). de Bob Clark. Com Kim Cattrall.
Scott Cotomby, Kaki Hunter. Alex Karras e Susan Clark.
Palécio-2 (Rua do Passeio. 38 — 240-6541): 13h30min.
15h30min, 17h30min. 19h30min. 21h30min. Rtan (Av.
Atlântica. 2.964 — 236-6114): 14h. 16h, 18h, 20h. 22h.
Imperator (Rua Dias da Cruz. 170 — 249-7982), Ramos
(Rua Uranos. 1 009 — 230-1094): 15h. 17h, 19h. Zlh.
(18 anos).

Comédia americana ambientado na década de
60, mostrando um grupo de rapazes colegiais e suas
preocupações sexuais.

REAPRESENTAÇÕES
?????

LARANJA MECÂNICA (A Clockwork Orange). de
Stanley Kubrick: Com Malcolm McDowelI. Patrick Ma-
gee. Michael Bates. Warren Clarke. John Clive e Adrien-
ne Corri. Palécio-1 (Rua do Passeio. 38 — 240-6541):
13b. 15h40min, 18h20min. 21h. Leblon-2 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 239-4998). Ópera-2 (Praia de Botafo-
go,340 — 246-7705). Carioca (Rua Conde de Bonfim.
338 — 228-8178): 13h20min, 16h. 18h40min,
21h20min. (18 anos).

Em um futuro próximo, as turmas de jovens
divertem-se com ultravioléncia, estupros e drogas.
Alex, o líder de uma turma, é preso e submetido a
uma experiência que visa torná-lo cidadão-modelo.
Produção inglesa.

Cotação do JB:
Cotação do leitor: ????? (22 votos)

O HOMEM DE FERRO (Czlowiek Zelaza). do Andrzei
Wajda. Com Jerzy Radziwilowicz. Krystina Janda, Ma-
rian Opania. Andrzoj Seweryn, Irena Byrska e Krzytof
Janczar. Participação especial de Anna Walentynowicz e
Lech Walesa. Studfo-Copacabana (Rua Raul Pompéia,
102 — 247-8900), Rio-Sul (Rua Marquês de Sâo Vicen-
te. 52 — 274-4532): 15h. 18h, 21h. (14 anos).

O repórter de uma rádio de Varsóvia é enviado a
Gdansk para cobrir o greve dos estaleiros. O filme
reúne ficção e realidade mostrando os fatos ocorri-
dos durante a greve e a repressão da policia.
Produção polonesa, Palma do Ouro em 1981.

Cotação do JB: ????
Cotação do leitor- ???? (72 votos)

REDS (Reds), de Warren Beatty. Com Warron Beatty.
Diane Keaton, Edward Hermann, Jerzy Kosinski, Jack
Nicholson e Maureen Stapleton. Ricamar (Av. Copaca-
bana, 360 — 237-9932): 17h30min. 21h (16 anos).

A história de amor entre John Reed e Louise
Bryant, jornalistas americanos que lutaram pela
criação de um Partido socialista americano e, como
correspondentes, testemunharam a revolução sovié-
tica. Produção americana.

????
IRACEMA — UMA TRANSA AMAZÔNICA (Brasileiro),de Jorge Bodanzky e Orlando Senna. Com Edna de
Cássia. Paulo César Pereio, Conceição Senna. Roie
Rodrigues e Fernando Neves. Studio-Paissandu (Rua
Senador Vergueiro. 35 — 265-4653): 14h10min, 16h.
17h50min. 19h40min, 21h30min. (18 anos).

Uma jovem do interior do Pará vai a Belém, com
a família, pagar promessa na Festa do Círio de
Nazaré o acaba se prostituindo. Conhece um moto-
rista de caminhão e, de carona, percorrem toda a
Transamazônica.

¦fck-kir
O JOVEM FRANKENSTEIN (Young Frankensteinl. de
Mol Brooks. Com Geno Wildor. Peter Boyle. Marty
Feldman, Madeline Kahn e Cloris leachman. Cândido
Mendes (Rua Joana Angélica, 63 — 267-7897)-
13h30min. 15h40min, 17h50min, 20h, 22h10min (16
anos)

Sátira que pretende homenagear os clássicos
americanos do torror. Produção americana em pretoe branco

Cotação do JB: ???
Cotação do leitor- ???? (91 votos)

NUM LAGO DOURADO (On Goldon Pond). de Mark
Rydell. Com Henry Fonda, Katherino Hepburn, Jane
Fonda, Doug McKeon o Dabnoy Colaman. Bruni-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 — 255-2908):
14h, 16h, 1811. 20h. 22h. Último dia. (10 anos).

Na casa de verão à beira de um lago, um casal
do velhos recebe a visita da filha, há muito tempo
afastada. Ela vem com o namorado e o filho deste,
quo acaba ficando hospedado com os velhos duran-
te algum tempo, ganhando a amizade do avó.
Produção americana.

???
O CAMPEÃO (The Champ). de Franco Zofirelli. Com
Jon Voight, Fayo Dunaway. Ricki Schroeder. Jack War-
don. Arthur Hill e Strother Martin. Studio-llha (Rua
Sargento João Lopes, 826)- 16h40min, 18h50min, 21h.
(Livre).Melodrama americano contando a história de
um casal quo se divorcia, ficando o filho sob a
guarda do pai. Após alguns anos, a mulher, umá rica
figurinista, tenta recuperar o filho de volta.

4.666 — 327-7590): sessão única, às 14h. ao preçoúnico de CrS 20. (Livre).O Homem-Aranha vai a Hong-Kong ajudar uma
alta personalidade governamental a enfrentar as
chantagens de um ambicioso homem de negócios.
Produção americana.
Cotação do JB: ?
Cotação do leitor- irk-k (25 votos)
COISAS ERÓTICAS (Brasileiro), de L. Calicchio e Ra-
faelle Rossi. Com Zaira Bueno, Jussara Calmon e Marllia
Nave. Lido-2 (Praia do Flamengo. 72 — 245-8904).
Scala (Praia de Botafogo. 320 — 551-8649), Astor (Rua
Ministro Edgar Romoro, 236 — 390-2036): 15h.
16h30min. 18h. 19h30min, 21h. Rex (Rua Álvaro Alvim,
33 — 240-8285): programa complementar de 2a a 6a, às
13h. 15h10min, 18h20min, 19h50min. Sábado e domin-
go, às 13h30min, 15h40min, 19h50min. (18 anos).

Pornochanchada.

Cotação do JB: ??
Cotação da leitor- ???? (1 voto)

O HÁBITO NÃO FAZ O MONGE (In God We Trust), do
Marty Feldman. Com Marty Foldman. Potor Boyle,
Louise Lasser, Richa'rd Pryor, Andy Kaufman o Wilfrid
Hyde-White. Largo do Machado-2 ILargo do Machado,
29 — 245-7374)' 14h. 10h, 18h, 20h. 22h. Últimodia(14
anos).

Frei Ambrosio, um monge que não conhece o
mundo exterior, ó convocado para ir a Los Angelos
conseguir dinheiro para a hipoteca do mosteiro. No
contato com a vida moderna o monge acaba mudan-
do seu comportamento. Produção americana.

ir
HOMEM-ARANHA: O DESAFIO DO DRAGÃO (Spi-
der-Man and the Dragon's Challenge). do Don
McDougell. Com Nicholas Hammond, Robert F Simon.~ (Av das Américas,

VINGANÇA DOS LUTADORES SHAOUN (Th* Hand
of Oe*th). de John Y Wu. Com Dorian Tan. James Tien
e Sammu Hung. Programa complementar- Colsaa Eró-
tlcas. Rex (Rua Áívaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2a a
6". ès 12b. 15h10min. 18h20min. 19h50min. Sábado e
domingo, às 13h30min, 16h40min. 19h50min. (18
anos).

Aventura de lutas marciais. Produção chinesa de
Hong-Kong.
A GOSTOSA DA GAFIEIRA (Brasileiro), de Roberto
Machado. Com Julciléa Telles. Jorge Chorques. Ruy
Rezende. Ernesto Grendelle e Sérgio Lopes. Studio-
Catete (Rua do Catete. 228 — 205-7194): 14h.
15h40min, 17h20min. 19h. 20h40min. 22h20min (18
anos).

Uma dançarina de gafieira que um dia desapare-
ce do local de trabalho, sem deixar noticias.
O CASTELO DAS TARAS (Brasileiro), de Julius Belve-dere. Com Esmeralda Barros, Dorival Coutinho. Marga-rette Souto, Ely Silva, Silvana Alves e Elda Ferracini. Art-Mélar (Rua Silva Rabelo, 20 — 2494544): 14h30min,16h10min,- 17h50min, 19h30min. 21h10min, (18 anos).Último dia.

Num castelo medieval conservado até o tempo
presente, o Marquês de Sade volta para violentarmulheres do hoje.
DRIVE-IN
Cotação do JB: ???
Cotação do leitor- ?? (12 votos)
ÍNDIA, A FILHA DO SOL (Brasileiro), de Fábio Barreto.
Com Glória Pires. Nuno Leal Maia. Pedro P3ulo Rangel,
Sebastião Vasconcelos. Luiz Mendonça. Ruy Polianah e
Sônia de Paula. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medei-
ros; 1 426 — 274-7999): 20h. 22h30min. Último dia (16
anos).Goiás, próximo à ilha do Bananal, Sulivero, cabo
da polícia, viaja para garimpo de diamantes. No
caminho, conhece a bola e jovem índia Put'Koi.

??
O AMANTE DE LADY CHATTERLEY (Lady Chatter-
le/s Loverl, do Just Jaeckm Com Sylvia Kristel. Shane
Briant. Nicholas Clay, Ann Mitchell o Elizaboth Spriggs.
Jacarepaguá Autoclne-1 (Rua Cândido Benicio, 2.973

392-6186): de 4a a domingo, às 20h, 22h. 2a e 3a. às
19h30min, 21h30min. Atà terça (18 anos).

Depois de um acidente durante a I Guerra
Mundial que o torna incapacitado, um nobre inglês
vê sua mulher tornar-se amante de um empregado
da propriedade. Versão do romance do D. H. Lawron-
ce, escrito na década de 20- Produção anglo-
francesa.

??
ESTRANHOS VIZINHOS (Nalghbori), de John G
Avildsen. Com John Belushi. Dan Aykroyd. Cathy Mo-
riarty. Kathryn Walker, Igors Gavon e Tino Insana
Jacarepaguá Autoclne-2 (Rua Cândido Benicio. 2.973

392-6186)- de 4a a domingo, às 20h. 22h. 2a e 3a. às
19h30min. 2!h30min. Até torça (16 anos).

Um pacato o estável casal de classe média
norte-americana tem sua vida transtornada de uma
hora para outra após a chegada do seus novos
vizinhos. Produção americana.
O PEIXE ASSASSINO (Klller Fishl, de Olivier Perroy e
Anthony Dawson. Com Lee Majors. Karen Black. Mar-
got Hemingway e Marisa Berenson. Ilha Autoclne
(Praia de São Bento — Ilha do Governador — 393-3211)
de 2a a 6a. às 20h30min. 22h30min. Sábado e domingo,
às 18h30min, 20h30min, 22h30min. Até terça (14 anos)

Uma quadrilha procura apossar-se de um tesou-
ro em pedras preciosas ocultas om uma caixa
submersa. Entre outros obstáculos, enfrentam gran-
des cardumos de piranhas. Produção inglesa.

MATINÊS
PINÓQUIO — Ricamar (237-9932): 14h. 15h40min
(Livre).
EXTRAS
CINEMA VOLANTE — Exibição do Fábula da Festa no
Céu de Noilton Nunes. Guaruba a o» Tetos, de Sérgio
Sanz e A Monina a a Casa da Menina, do Maria Helena
Saldanha. Hoie. às 14h. no Departamento Geral de
Cultura Escola Fornovo. Rua Gentil de Almeida; s/n
Honóriò Gurgel.
CURTAS DEDICADOS A CRIANÇA — Exibiçào de
Flicts, do Livio Norberto Spiogler. Batuque, de Stil e
Circus a Sonhos, de Mariza Leão. Hoje. às 17h. no
Museu do Folclore Edison Carneiro. Rua do Cateta,
179. Entrada franca.
LE CINEMA FRANÇAIS AUJOURD'HUI — Exibição de
Simone de Beauvolr, de Joséo Dayan. Com Jean-Paul
Sartre Ho]e. às 21h. noCIneclube da Aliança Francesa
de Copacabana. Rua Duvivior. 43.

GRANDE RIO
NITERÓI
BRASIL (Nâo tom telefonei — Coisas Eróticas, com
Zaira Bueno. Às 16h30min, 18h, 19h30min, 21h. Domin-
go. a partir das 15h. (18 anos). Até domingo.
CENTER (711-6909) — Hotel das Américas, com
Catherine Deneuve Às 14h. 16h. 18h. 20h, 22h. (18
anos). Até domingo.
CENTRAL (718-3807) — Perdidos na Noite, com
Dustin Holfman. Ás 14h30min, 16h40mm. 18h50min.
2lh. (18 anosl. Até domingo.

|e, show de lançamento
do LP do cantor e compositor Djavan

EM GRANDE ESTILO

Tomara 
que dè certo. Hoje

começa a temporada, acaba
domingo, de Djavan no Teatro do
Hotel Nacional. Quarta e quinta ao
preço de Cr$ 1 mil 200, de sexta a
domingo Cr$ 1 mil 500. No apoio a
Banda Sururu de Capote com Luiz
Avelar e Rique Pantoja, teclados,
Sizào, baixo, Teo Luna, bateria. Ca-
fé, percussão, Zé Nogueira, sax so-
prano e flauta, Marquinhos, sax al-

to, tenor e flauta e Moisés, trombo
ne. A direção é de Paulinho Albu-
querque, direção musical e arranjos
Luís Avelar e figurinos de Nylce
Menezes. Enfim, um tratamento de
grande astro da elite para um ala
goano talentoso que tudo tinha pa-
ra ser popular.

M. Helena Dutra

LUZ — Show de lançamento do Lp do cantor e
compositor Djavan acompanhado pela banda Sururu de
Capoto. Direção de Paulinho Albuquerque. Teatro do
Hotol Nacional. Av Niemeyer. s/n° (399-1000). De 4a a
dom. às 21h30m. Ingressos 4a e 5a a CrS 1 mil 200 e de
6" a dom, a Cr$l mil 500. Até domingo.
GALO PRETO — Show do grupo de chorinho O Aleph.
Av. Epitácio Pessoa. 770 Todas as quartas-leiras, às
22h. Consumação a Cr$600.
NOITE DE CHORINHO — Apresentação do regional
Xinguinha. Bar Gente de Noite, Rua Voluntários da
Pátria. 466. Todas as quartas-leiras. às 22h Couvert a
Cr$350.
MARIA THIAGO — Show da cantora e compositora
Restaurante Manjerlcão. Rua Dona Mariana. 225
Todas as quartas-leiras, às 22h. Couvert a Cr$300
NOSSA GENTE, NOSSA TERRA — Show do cantor e
instrumentista Reginaldo Bessa acompanhado de Ivan
Boticelli (teclados), Aladim (bateria). Romildo (baixo),
Nenem da Cuica (percussão), Betinho (violão), Guaracy
(cavaquinho). Sérgio Cloto (sax alto o flauta) e Marcelo
(soprano e clarinete). Convidada desta semana. Elza
Soares. Direção de Haroldo Costa Teatro do BNH, Av
Chile. 230 (262-4477). De 3® a 6". às 19h Ingressos a
Cf$300. Até sexta-leira.
JAZZ — Apresentação do grupo instrumental formado
por Paulo Russo (baixo). Cacau (sax). Pena (baterial e
Edmundo Cassis (piano). O Aleph. Av Epitácio Pessoa.
770 (259-1359). Todas as terças-feiras, às 22h. Consu-
maçôo a Cr$600.
RAPAZES DE VIDA FÁCIL — Show de rock. Western
Clube. Rua Humaità. 380 Ho|e às 22h. Ingressos a Cr$
200.

CLUBE 21 — Programação: 2a a sáb. apresentaçào
dos conjuntos de Osmar Milito e Ronnie Mesquita;
2a. noite de Jazz. convidados: Cacau e Mauro
Senise. A partir das 22h. De 2a a 5a e dom.,
consumaçõo a CrS 1 mil. 6a e sáb.. consumação
mínima de Cr$ 1 mil 500. Rua Maria Angélica. 29
(286-8338).
L'ESCARGOT — Restaurante com música ao vivo com
Toninho Café, acompanhado por Fernando Carvalho
(guitarra, viola e bandolim). Rua Teixeira de Melo. 22. De
4a a dom., às 23h. Sem couvert.
HAPPY HOUR — Piano-bar e restaurante com música
ao vivo. com Silvio Gomes (órgão). Virgínia (voz) e San
Severino (piano). Happy Hour. Rua Pompeu Loureiro.
99 (255-1958). Sem couvert artístico. De 2a a sáb, a
partir das 18h.
PETRONIUS — Restaurante com música ao vivo para
dançar, com o Quarteto do Mário Negrão, formado porMário Negrão (bateria), Jorge Rodrigues (baixo). Edmun-
do Cassis (piano) e Ana Maria Martins (voz). Restauran-
te Petronlu» (Caesar Park), Av. Vieira Souto. 460 (287-
3122). De 4a a dom., às 20h. Sem consumação.
Cotação do leitor: ????? (26 votos)
NONATO LUIZ — Show do violonista e compositor
Klau't Bar. Rua Dias Ferreira. 410. (294-4197). De 3a a
sáb,, a partir das 22h. Consumação de 3a a 5a e dom., a
CrS 600 e 6a e sáb.. a CrS 950.
DERCY DE CABO A RABO — Show com Dercy
Gonçalves. Participação de Cristina Labronici. Direção
de Dercy Gonçalves. Teatro Joio Caetano Pça Tira-
dentes. s/n° (221-0305). De 4" a sáb.. às 21h; dom., às
18h. Ingressos de 4a a 6a e dom . a CrS 500; sáb., a CrS
600. Censura 18 anos.

AS LAGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANT —
Texto dc Rainer W Fassbinder. Dir de Cetso Nunçs.
Com Fernanda Montenegro. Renata Sorrah. Rosita To-
más Lopes. Juliana Carneiro da Cunha. Joyce de Olivei-
ra Paula Magalhães. Teatro dos Quatro. Rua Marquês
de S. Vicente. 52 — 2a (274-9895). Às 2a e 3a. às 17h e
21h30min. de 4a a 6a. às 17h. Ingressos a CrS 1 mil 50Q
e CrS 800 (2a a 6a às 17h) e CrS 1 mil 500 (2a e 3a ea
21h30min).
O SUICÍDIO — Texto de Níkolai Erdman. Dir. do Paulo
Mamede. Com Sérgio Brito. Luis de Lima. Laçrte
Morrone. Henriqueta Brieba. Ana Lúcia Torre, Rui Re-
sende. Isolda Cresta. Maurício Loyola, Miriam Carmem. >
Shulamit Yaari, José de Freitas e outros Teatro dos
Quatro. Rua Marquês de Sâo Vicente, 52 — 20 (274-
9895). De 4a a 6a. às 21h30min; sáb., às 20h e
22h30min; dom., às 19 e 21h30m. Intiressos de 4a a 6a
e dom. a CrS 1 mil e CrS 600. estudante, sáb.. preçoúnico CrS 1 mil e 200.
QUERO — De Manuel Puig. Tradução de Leila Ribeiro.
Com Edson Celulari, Leila Ribeiro, Mana Padilha, Ivan de
Albuquerque e Vanda Lacerda. Direção de Ivan de
Albuquerque. Teatro Ipanema, Rua Prudente de Mo-
raos, 824 (247-9794). De 4a a 6a. às 21h30m; sáb , às
20h o 22h30m; dom, às 18h30m e às 21h30m.
Ingressos a Cr$1.200 e CrS600 (estudantes): sáb..
preço único de CrS 1.200.
HEDDA GABLER — Texto de Henrik Ibsen. Tradução de
Millôr Fernandes. Direção de Gilles Gwizdok. Com Dina
Stat. Cláudio Marzo. Xuxa Lopes. Otávio Augusto. Ednei
Giovenazi. Gilda Sarmento e Norma Geraldy. Teatro
Gléudo Gll, Pça Arcoverde. s/n° (237-7003). De 4a a 6a.
às 21 h; sáb.. às 20h e 22h30min; dom., às 18 e 21h.
Ingressos a CrS 1.200 e CrS 700 (estudantes); sàb..
preço único de CrS 1.200. Censura 14 anos.
SERAFIM PONTE GRANDE — Adaptação do livro de
Oswald de Andrade, por Alex Polari. Com Angela
Rebelo. Pedro Cardoso. Eduardo Lago. Jurandir de
Oliveira. Antonio Grassi. Gilda Guilhon. Guida Vianna,
Juliana Prado. Felipe Pinheiro Participação dos músicos
Tim Rescala. Gilberto Márcio. Ronaldo Diamante e
Álvaro Augusto. Direção de Buza Ferraz. Cenários de
Fedro Sayad, Manfred Vogel e Marco Antônio Dias.
Teatro Vllla-Lobo». Av. Princesa Isabel. 400 (275-
6695). Do 4" a 6a. às 21h30mm; sáb; às 20h e
22h30min; dom; às 18h o 21h30min. Ingressos do 4a a
6a e dom. a CrS 1 mil e CrS 600 (estudantes), sáb..
preço único de CrS 1 mil. Censura 16 anos.
A AURORA DA MINHA VIDA — Texto, direção e
cenografia de Naum Alves de Souza. Com Mariota
Severo, Stella Freitas, Analu Prestes, Cidinha Milan,
Pedro Paulo Rangel, Carlos Gregório, Mário Borgos e
Roberto Arduin. .Teatro de Arena. Rua Siqueira Cam-
pos. 143 (235-2119). De 4a a 6a. às 21h; sáb. às 19h e
22h; dom., às 18h e 21 h. Ingressos. 4a, 5a, 6a e dom.,
CrS 1 mil 200 e CrS 700; sáb., Cr$ 1 mil 200 (preço
único). Censura 14 anos.
AÍ VEM O DILÚVIO —- Musical de Piotro Garinei.
Sandro Giovanninni o laia Fiastri. Direção de Garinei e
Giovanninni. Com Luís Carlos Clay. César Montenegro.
Mário Maia. Lia Farrel. Ana Paula Mendes e César
Teixeira. Teatro Carlos Gomsa. Pça Tiradentes, sfo°
(222-7581). De 3a a 6a. ès 21h, 5a, às 18h30m e
21h30m; sáb. às 19h e 22h; dom., às 19h. Ingressos a
Cri 1.500 (platéia dianteira), CrS 1.200 (platéia atrás) a
CrS 800 (balcão); 5a. vesperal a CRS 800. preço único.
Censura 10 anos.
A FALECIDA — Texto de Nelson Rodrigues. Direção de
Paulo Afonso Lima. Com Noila Tavares, Cláudio Gonza-
ga. Ivan Cândido, Pedro Veras, Wilson Grey. Pascoal
Villaboim, Regina Rodrigues. Ivan de Almeida. Luiz
Carlos Félix e Míriam Cato. Teatro Glauca Rocha. Av.
Rio Branco. 179 1224-2356). Do 3a a 6". às 21 h; sáb.. às
20h e 22h; dom., às 18h e 2,1h. Ingressos a CrS 800 o
Cr$ 600 (estudante).
ENSINA-ME A VIVER — Texto de Colin Higgins Adapt
e dir. de Domingos de Oliveira com Maria Clara Macha-
do. Nathália Timberg, José Mareio Passos, Osvaldo
Louzada, Paulo de Oliveira, Breno Bonin, Regina Linha-
res. Clemente Viscaino, Holena Rego, Teimo Faria.
Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-1818).
De 4a a 6a e dom., às 21h30min; sáb.. às 20h o
22h30min; vesp. 5a, às 17hedom., às 18h. Ingressos 5a
o dom., a CrS 1 200 e CrS 700. estudantes; 6a e sáb.. a
CrS 1.200; vesp. 5a. a CrS 1 mil; 4a, preço único de CrS
800
GENTE FINA É A MESMA COISA — De Alan Ayck-
bourn. Tradução de Barbara Heliodora. Com Rogério'
Fróes, Osmar Prado. Camilo Bevilaqua, Viviane Brandão.
Lu Mendonça e Lúcia Heleno de Freitas. Direção de
Alexandre Tenório. Teatro Princesa Isabel. A®. Prince-
sa Isabel. 186 (275-3346). De 3" a 6a. às 21h30min; sáb..
às 20h30min e 22h30min; dom., ás !8h30min e
21h30min. Ingressos de 3a. a CrS 1 mil e CrS 600
(estudantes); de 4a a 6a e dom., a CrS 1 mil 20Ò e CrS
600; sáb ). a CrS 1 mil 200. preço único. Censura, 16
anos.

DANIEL- Show do cantor e compositor. Outra x Kolia.
Restaurante Mamma Lia. Av. Prado Júnior, 237/ 2o
andar. De 3" a 5a. às 21h30m. Couvert a CrS 300.
PRA DIZER CHEGUEI- Show de Edvaldo Nascimento
(violào). Reginaldo Menezes (sax e flauta) e Rick (per-
cussào). Convidados: Vinícius Cantuária. Ronato Piau.
Ana Miranda e Rosa Lobo. Bar do Violeiro. Rua
Aristidos Espínola, 44. De 3" a 5a. às 22h. Ingressos a
CrS 300.
SÉRIE INSTRUMENTAL- Show do saxofonista Nivaldo
Ornellas o do conjunto vocal Viva Voz. participação de
André Dequech (piano). Nilson Matta (baixo). Paulinho
Braga (bateria). Direçáo do Sérgio Rocha. Sala Sidney
Mlller. Rua Araújo Porto Alegre. 80. De 3a a sáb, às 21h.
Ingressos a CrS 300. Até dia 16.
MAR E LUA- Show das cantoras e compositoras Rita
Moreno o Lana Cristina. Bar Gente da Noite. Rua
Voluntários da Pátria. 466 Todas as terças-feiras, às
22h30m. Até dia 26.
WAUKE- Show do cantor e compositor acompanhado
de Bira da Flauta e Denise Sol (violino). Restaurante
Manjericao. Rua D Mariana, 225. Todas as terças-
feiras, às 22h. Couvert a CrS 300. Até dia 26.

REVISTAS 
Cotação do leitor: ????? (9 votos)
NIGHT AND GAY — Show de travestis Teatro Alaaka,
Av. Copacabana, 1 241 (247-9842). De 3a a 6a. às
21h30min; sáb. às 22h; dom. às 19h o 21h30min
Ingressos de 3a a 6a e dom,, a CrS 800 e CrS 500
(estudantes e pessoas com mais de 65 anos); sáb. CrS 1
mil.
PARIS PANAME — Show de travestis. Com Cláudia
Celeste. Mariza Chaves. Monique Lamarquo e outros.
Direção de Pedro.Gróia. Av. Copacabana, 1 241. De 3a a
sáb., ès 22h. Ingressos a CrS 1 mil.
TEM EMBRULHO NO PACOTE — De Emanuel Rodri-
gues. Direçáo de Brigitto Blair. Com Brigitte Blair, Alex
Matos, Eduardo Allende. Leda Lúcia, Renata-Lee. Ga-
briel Cortes e Camille. Teatro Brlgltte Blair. Rua Miguel
Lemos. 51 (521-2955). Do 4a a dom, às 21h30min,
dom, vesperal às 18h30min. Ingressos de 4a a 6" e
dom, a CrS 800. sáb. CrS 1 mil.

ICARAÍ 1717-01201 — Caligula, com Malcolm McDo-
well. As 15h, IBh. 21h. (18 anosl. Ate domingo
NITERÓI 1719-93221 — Caligula. com Malcolm McDo-
well As 14h, 17h. 20h. (18 anos) Até domingo
CINEMA-1 (275-4546) — As Viagarittas do Saxo. com
Jussara Morais Às 14h, 16h, 18h. 20h. 22h (18 anos)
Até domingo

NOSSOS MOMENTOS — Show com a cantora Maria
Bethânia, acompanhada por Ricardo Silveira (guitarra).
Tutti Moreno (baterista), Djalma Corrêa (percussionista).
Juaroz Araújo (sopro), Bira da Silva (percussionista).
Moacyr Albuquerque (baixo). Túlio Mourão (teclado) e
José Maria Rocha (piano). Participaçào de Viviane. Nair.
Jurema o Regina, no vocal. Direçáo geral de Bibi
Ferreira. Canecéo, Av. Venceslau Braz, 215 (295-9796).
Às 4a o 5a, às 21h30min; 6a e sáb , às 22h30min; dom .
às 21 h. Ingressos a CrS 2 mil 500 (mesa) e CrS 2 mil
(sem mesa). Até o dia 10 de outubro.

WANDA SÁ C MARIA DA PAZ — Show com as
cantoras Sala Funarte Sidney Mlllar. Rua Araújo Porto
Alegre. 80. De 3a a sáb. às 18h30min. Ingressos a CrS
250. Até o dia 9 de outubro.

Mel Brooks: a partir de hoje no Cândido Mendes

DRIVE-IN ITAIPU — O Comboio, com Kns Krislolfor-
son. Às 20h30min, Amanhà e domingo, às 20h30mia
22h30mm (16 anos) Até terça
RIO BRANCO (717-6289) — Aranha Giganta Contra
Kung Fu Programa complementar Intimidadas de
uma Jovem Casada As 13h40min. 16h50min. 20h (18
anos) Até domingo
TAMOIO (Sào Gonçalo) — As Duaa Fac» do Zorro.
com George Hamilton Às 15h. 17h. 19h. 21h (14 anos)
Até domingo
• Os programas publicados no
Divirta-se estão sujeitos a fre-
qüentes mudanças de última ho-
ra. que são de responsabilidade
dos divulgadores. E aconselhável
confirmar os horários por tele-
fone.

Cotaçào do leitor ***? (2 votos)
MITO MULHER MAYSA — Show musical com Wales-
ka e Gracindo Júnior Texto de Pauto Brandão. Direção
musical do maestro Jean Zanone. Direção de Bibi
Ferreira. Golden Room do Copacabana Palaca, Av
Atlântica. 1702. 5" e dom. às 22h; 6 e sáb, às 23h.
Ingressos 5a e dom . a CrS 1 mil 200; 6a a sáb, a CrS 1
mil 500. Sem consumação mínima. Jantar opcional

HUMOR DE CLASSE — Show do humorista e cantor
Octávio César Textos de Aldir Blanc. Direçáo oe Ivan
Merlino Teatro do IBAM, Rua Visconde Silva. 157 (266-
6622). As 5a e 6a, às 21h30min; sáb. às 22h, dom às
20h30mm. Ingressos 5a e dom , a Cr$ 1 200 o CrS 600
(estudantes); 6a e sáb. preço único de CrS 1 200

CHUCRUTE — Noites de jau. com o Juarez Araújo
Quartel, de 3a a sábado, a partir das 21h. Festival de
Country Music. com a Sunshine Country Band. a partir
das 23h Noite de Dixieland. todas as quintas, s partir
das 21h30min Cervejaria Chucrute Lgo S Conrado
(ao iado da Igreja), tel" 239-4974

da Paz (E) c Wanda
Sá apresentam-se
na Sala Funarte

BARRELA — De Plínio Marcos Com i-rancisco Miiam,
Osmar Prado. Vinicius Salvatori. Marcus Vinícius, Ale-
xandre Régis, Gilson Sirqueira, Carvalhinho. Ivan Setta.
Paulo José e Ivan de Alburquerque. Direção de Oswaldo
Loureiro. Cenários de Marcos Flaksman. Teatro Prince-
sa Isabel, Av. Princesa Isabel, 186 (275-3346). De 38a a
sáb., às 18h30min. Ingressos a CrS 1 mil e CrS 600.
A ETERNA LUTA ENTRE O HOMEM E A MULHER —
De Millôr Fernandes. Com Totó Medina, Joans Bloch.
Antônio Pedro, Carlos Loffler e Filomena Chicaradia.
Direção de Gianni Ratto. Figurinos de Kalma Murtinho.
Músicas de John Neschling o Vital Faria. Teatro Clara
Nimes, Rua Marquês de S. Vicente, 52/3a (274-9696).
De 3a a 6a, às 21h30min; sàb., às 20h o 22h30min;
dom , às 1Bh e 21h30min. Ingressos a CrS 1 mil 200 e
CrS 700, estudantes (3a, 5a o dom); CrS 1 mil 200 (6a o
sáb). CrS 600 (3a e 4a); CrS 1.200 e CrS 600 (5a e dom I;
a CrS 1 mil 200 (6a o sáb).
AS AVES DA NOITE — Do Hilda Hilst. Diroçáo de
Carlos Murtinho. Com Roberto de Cleto. Anna Zelma.
Sérgio Fonta. Hugo Sandes. Leonardo José. Rogério
Fabiano Júnior. Celso de Vasconcollos e Thiago Santia-
go. Teatro Senac. Rua Pompeu Loureiro. 45 (256-
2640>. De V a sáb.. às 21h30m; dom. ás 20h. Ingressos
de 4a a 6a e dom, a CrS1 mil e CrS600 (estudantes);
sáb. a CrS1 mil, preço único
A INCRÍVEL ESTÓRIA DE NEMIAS DEMUTCHA —
Criação coletivo do Grupo Banduendes. Com Cláudia
Puget, Cristina Mesquita, Cristiane Nascimento, Denise
Prado, Elsa Costa. Jussara Moreira, Luciana Dau e
outros. Direçáo de Patrícia Travassos e Evandro Mesqui-
ta. Teatro Cacilda Beckor, Rua do Catete, 338 (265-
9933). De 4a a dom . às 21 h. Ingressos a Cr$450 e
CrS350 (estudantes). Até 17 do outubro
MOTEL PARADISO — Texto de Juca de Oliveira Dir
de José Renato. Com Maria Delia Costa. Leonardo Villar.
Jacquelino Laurence. Oswaldo Loureiro. Fernando José,
Elísio José. Ana Luiza Folly. Teatro Ginástico. Av.

Aranha, 187 (220-B394). De 3a a 6". às 21h15m;
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.
O CURRAL — De Franz Xaver Kroetz. Com Claudia
Magno, Lauri Prieto, Lourdes do Moraes e Mário Protro.
Direção de Antonio do Valle. Cenários e figurinos de
Bisa Viana. Teatro Teresa Raquel. Rua Siqueira Cam-
pos. 143 (235-11131 Do 3" a 6". às 21h; sáb, às 20h e
22h30min; dom. às 19h o 21h30min. Ingressos 3a e 48.
a CrS 700, preço único; 5a. 6a o dom , a CrS 1 mil e CrS
700 (estudantes); sáb. preço único de CrS 1 mil.
A VOLTA POR CIMA — Toxto de Len.ta Plonczynski e
Domingos de Oliveira, Dir de Domingos de Oliveira.
Com Tônia Carrero. Nelson Xavier. Roberto Maya.
Telma Reston. Priscila Camargo. Caiquo Ferreira Tea-
tro Maison de Franca. Av. Prest. Antônio Carlos, 58
I220-4779). De 4" a 6a. às 21h30mir,, r-b às 20h e
22h30min . dom. às 18h e 20h30m Ingressos 4a. 5a e
dom, a CrS 1 mil 500 e CrS 800, sáb. preço único de
CrS 1 mil 500.
A NOITE DOS ASSASSINOS — Texto de José Tnana.
Com Tcnico Pereira. Rosane Gofman e Bia Lessa.
Direção de Roberto Vignati. Teatro Sesc da Tijuca. Rua
Barão de Mesquita, 539 (208-5332). De 4a a 6a, às 21 h;
Sáb. às 21h30min. dom . às 19h e 21h. Ingressos de 4a
a 6a e sáb. a CrS 800 e CrS 500. sáb. proço único CrS
800 w
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ARTES PLASTICAS

VISTAS E PANORAMAS DO RIO OE JANEIRO —
Pinturas litografias e aquarelas de artistas nacionais e
estrangeiros Museu da Chácara do Céu, ^ua Murtinho
Nobre. 93 De 3a a 6a. oas 13h ás 17h e sáb e dom, das
1 th as 17h inauguração hoje. ás 17h30mm.
JAMES DE CARVALHO BRITTO - Pinturas Galeria
lrtandmi Rua leueirade Meio. 31 De 2* a sâb. das IOrt
as 22h; oom das I7h as 22h Até d»a 17 Inauguração

MADELE1NE COLAÇO E L EDMUNDO COLAÇO -
t^oecanas e senara' as Galeria Pau Brasil Rua Mana

CLÁUDIO VETTORI -Pntur.
Regional de Copacabana Av
7* a das 8h às 20h Ate
MOSTRA DE ARTE
Mallet Soares H, j '

Marquês de S Vicente. 52/138. (274-3245). De 2a a 6a
das I0h às 22h Ate sábado.
EDUARDO FERRAZ — Caligrafias. MCA. Av Atlântica.
4220 218 <247-0574) De 2® a sáb, das 10hàs 19h Atá
d a 23

Colégio

ÂNGELO CANNONE — Pintura', Galeria Gaugin Av
Atlântica. 4240 233. (227-47381 Oe 2a a 6a. das 10H ás
21h; sáb. das lOh às 18h. Até dia 15
MEYER FILHO — Pintura: Galeria Realidade Av
Ataulfo de P3rva, 135-226 (259-1998) De 2a a 6a. das

RUTH LAGE — Psnturas Galeria Lamounier Copa

ADILSON BATISTA E JOSE DtOGENES
p»ntu*as FESP. Av Cartas Pe<*oto, 54 De 2

ACERVO ~Ofc'.
Maria Augusta

ACERVO -,0»

Roberto Alves Av Princesa Isabel. 186/loja E (275-
5833) De 3a a sao. das 15n as 22n. Até dia 30
ARMANDO MATOS — Guaches Botanic (Restaurante
e Bar). Rua Pacheoo Leão. 70-A. Diariamente, a partirdas 11 h. Até domingo.
ANALUCIA BARROS COELHO — Desenhos Gale-
ria Sérgio MHHetFunarte. Rua Araújo Porto Alegre.
80 De 2' a 6*. tias lOh ás 19h. Ate 14 de outubro.
FOLCLORE ALAGOAPJO — Expcs ção de peças do
artesanato alagoano Museu Edison Carneiro, Rua
Cd Catete. 173. De2" a 6a. oas 10hès 18h Até2Sde
novembro.
ZELY FROTA CAVALCANTI
Artes Rua Aníbal de Mendcrx
das 9h às 17h3Crrm Até f.na
GRAVURAS E PINTURAS — De Manue? K
Santos e Pauto Oswando Galeria do IBEU

DO SIMBOUSMO AOS ANTECEDENTES DE 22

134 1286-1297). De 2' a 6S. das lOh as I7h. sáb
feriados, das 13h ás 17h. Até 30 de outubro

nas Place des

ANGELA MASCELANI — Desenhos Centro Cullural
Laurinda Santos Lóbo Rja Monte Alegre. 306 (St.
Teresa!. De 2" a 5». das 8h às 18h; 6" e sáb . das lOh as
22h Até 10 de outubro.
XEROGRAFIAS DE EDUARDO KAC — Exposçáo ae
trinta poças do ansta Cacha caria Suor d» Alamblqu»
53 Rua Paulrno Fernandes. 13 De 3* a dom. das 9h »
1h da manhã Até 31 de outubro
COLETIVA — Exposição de pinturas de Angela Graetf.
Aaed ae de Assumpçâo e He;ena Vianna. Deparlamen-
to Cultural do Clube Naval l ha Piragué. Lagoa. Da 3»
a dom. cas 10h ás 22h Até dominga
FIGURAÇÃO: ALGUMAS TENDÊNCIAS — Cdetrva
de pinturas de 12 art»stas contemporâneos (to R»o de
Janeiro Galeria Serpro de Arte Rua Pac-Heco Leão.

MESTRES DA PINTURA CHINESA SEC XX
Jean Boghkl Rua Joana Angô:;ca. 180 De 2*

Gali dtçio Casa de Rui Barbosa
EDO DE SO*t:sta Ga'e

pirajâ. 282 H De 2' a 6*. das 10ti às 22h. sáb. das lOh
às 14h Até sábado.

ENTRE A MANCHA E A FIGURA — Exposição de
obras de 17 artistas, entre eles: Rubens Gercnman,
Carlos Fa.ardo. Luís Aqu ia. José Roberto Agurlar e
Bàrno. Museu de Arte Moderna Av Be>ra-Mar. s n°
Até dommgo

STELLA SOARES OE CAMARGO — Exposição (
gaúches (pássaros) (Banco Kau) Agência da Av 8'as
1151. De 2* a 6*. das 10h às 20h Até sexta-feira

COLETIVA DE CERÂMICAS - Exposição de t
de sete artistas Lobby do Hotal Nacional
mayar. 769 &ar.arr«r:e (informações sobrB h.
vs taçào. Deo telefone 399 1000)

VIRGÍLIO LOPES RODRIGUES - «intuas
Hn nina* em 1941 Galeria de Arte Ipanema

Galeria
EDGAR DUVIVIER Galeria Paulo Kiab

E AGORA. HERMÍNIA? — Comédia de Claude Magnier.
Direção de Bibi Ferreira Com Suely Franco. Francisco
Miiam. José Augusto Branco. André Valli, Roberto Frota.
Vera Holtz. Jorge Botelho e Lazar Murzuris. Teatro
Mesbla. Rua do Passeio. 42/11o (240-6141 >. De 3a a 6a.
às 21h15mm; sáb.. às20h e 22h30min. edom . às I8h e
21h15mm. Ingressos 3a a 5a e dom. CrS 1 mil e CrS
800. 68 e sáb.. CrS 1 mil 200
EU POSSO? — Texto de ReynakJo Loy Dir. de Luu
Carlos Mendes Ripoer. Com Jardel Filho. Yara Amaral.
Sylva Bandeira. Jose Mayer. Fábio Pilar. Teatro Delfin.
Rua Humaití. 275 1266-4396! De 3a a 6a. às 21h30min,
sáb. às20he22h30m»n: dom . às 18he21h. Ingressos
a Cr$ 1 mil 500; CrS 1 mil (piatéia superior) e CrS 800
(estudantes). Sáb. preço único de CrS 1.500
APARECEU A MARGARIDA — De Roberto Athayde.
Com o Grupo Pesquisa oo Ceará Direçáo de Ricardo
Gui!nerme. Teatro Experimental Cacilda Becker, Rua
do Catete. 338 (265-9933V De 4a a dom . às 18h30mia
Ingressos a CrS 500 e CrS 400 (estudantesV Ata
domingo. f'r
MAME O OU DEIXE-O - Rev.sta com texto ac Pedro

Teatro Rival.

A MASCARA VIVA

CINEMA SHOW TEATRO
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TELEVISÃO

CANAL 2
7.30 ? GINÁSTICA Com a prof. Yara Vaz.
8.00 ? ERA UMA VEZ. O Menino e o
Pinto do Menino Cotação do leitor
????? (2 votos).
8.15 ? CINE VIAGEM Filmes de ani-
mação.
8.45 ? GRANDES MESTRES DA PIN-
TURA
9.00 ? PATATI-PATATÁ. Conhecendo o
Céu. Cotação do leitor: ???(11 votos).
9.15 ? CURSO DE LEITURA EINTERPRE-
TAÇÃO EM DESENHO TÉCNICO
9.45 ? DELAS. Tema da semana: A Mu-
lher e a Criança, com Jalusa Barcelos.
Agenda cultural com Mariàngela. Cotação do
leitor: ????? (11 votos). -
10.15 ? VAMOS GOSTAR DE MATEMÀ-
TICA
10.20 ? É FÁCIL. Flashes educacionais.
10.30 ? CATAVENTO. Programa infanto-
juvenil. Cotação do leitor: ???? (16 votos).
11.55 ? VAMOS GOSTAR DE MATEMÁ-
TICA. Programa educativo para alunos da 1a
série do 1o grau.
12.00 ? TELECURSO Io GRAU Língua
Portuguesa n° 10.
12.15 ? TELECURSO 2o GRAU Biologia
n° 29.
12.30 ? SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
Os Besouros da Emilia Com Zilka Salaber-
ry, Jacyra Sampaio. Reny de Oliveira, Grande

Otelo e outros. Cctaçâo do leitor: ??? (12
votos).
13.00 ? TRE
13.05 ? ERA UMA VEZ. O Menino e o
Pinto do Menino. Cotação do leitor.
***** (2 votos)
13.20 ? CINEVIAGEM Filmes de aní-
maçáo.
13.35 ? GINÁSTICA Com a professora
Yara Vaz.
14.05 ? PATATI-PATATÁ. Conhecendo o
Céu.
14.20 ? JORNAL DA FEIRA Apresenta-
ção de Márcia Leite. Cotação do leitor.
???? (5 votos).
14.30 ? TRE.
15.30 ? DELAS. Tema da semana: A Mu-
lher e a Criança. Cotação do leitor:
***** (11 votos).
16.00 ? TELE-ROMANCE. laiá Garcia
Apresentação de Virgílio Moretzsohn. Com
Elaine Cristina, Denis Derkian, Aríete Monte-
negro, Fúlvio Stefanini. e outros.
16.50 ? É FÁCIL. Flashes educacionais.
16.55 ? VAMOS GOSTAR DE MATEMA-
TICA. Educativo.
17.00 ? TRE.
17.12 ? CATAVENTO Programa infantil
Quadros: Bazar do Tem-Tudo. Plim-Plim e
as Mãos Mágicas. Circo. Tio Maneco, Plim-
Plim e s Janela da Fantasia, Comédia: Daniel

Azulay: Comédia e Bazar do Tem-Tudo Co-
tação do leitor. ???? (16 votos).
18.25 ? VAMOS GOSTAR DE MATEMÁ-
TICA. Programa educacional para alunos da
1* série do 1o grau.
18.30 ? SÍTiO DO PICA-PAU-AMARELO.
Os Besouros da Emilia.
19.00 ? DIDÁTICA DE CIÊNCIAS Progra-
ma para professores das quatro 1*s séries do
1o grau.
19.15 ? CURSO DE LEITURA E INTER-
PR ETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO.
19.30 ? TELECURSO Io GRAU. Língua
Portuguesa n° 10.
19.45 ? TELECURSO 2o GRAU Química
n° 29.
20.00 ? TRE.
21.05 ? ESPORTE HOJE Noticiário espor-
tivo. Apresentação de Eliakim Araújo. Cota-
ção do leitor: ??? (15 votos).
21.15 ? 1982. EDIÇÃO NACIONAL Co-
mentârios de Nahum Sirotsky. Cláudio Bo-
junga, e Tarcísio Holanda. Nina Ribeiro e
Virgílio Moretzsohn. Cotação do leitor:
?????(34 votos).
21.55 ? TRE.
22.15 ? OS MÉDICOS. Em debate . Colita.
23.15 ? RECITAL.
00:15 ? 1982. 2* Edição.
01.00 ? ENCERRAMENTO. Conversa de
Fim de Noite Com Jonas Rezende. Cotação
do leitor: ????? (274 votos).

CANAL 4

Paulo Gracindo vivendo o prefeito
Odorico Paraguaçu no episódio de hoje de O Bem-Amado

(CANAL 4 — 21H09MIN)

7:00 ? TELECURSO 2o GRAU. Cotação do
leitor-. ????? (6 votos).
7:15 ? TELECURSO 1o GRAU Cotação do
leitor: ***** (6 votos).'
7:30 ? BATMAN E ROBIN Desenho
8:00 ? GLOBO COR ESPECIAL Dese-
nhos. Os Quatro Fantásticos e Zé Col-
meia
9:05 ? TV MULHER Apresentação de Ma-
rília Gabriela. Nei Gonçalves Dias e Ney
Galvão. Cotação do leitor: ??? (57 votos).
12:00 O GLOBO COR ESPECIAL Dese-
nhos: Popeye e Flintstones
13:00 ? GLOBO ESPORTE — Noticiário
esportivo. Cotação do leitor; ??? (35
votos).

13:20 ? HOJE Noticiário Apresentado por
Sônia Mana e Leda Nagle. Cotação do leitor'
???? (31 votos).
14:03 ? VALE A PENA VER DE NOVO
Reprise de A Moreninha.
15:03 ? SESSÃO AVENTURA Seriado
Xarife Lobo.
16:47 ? SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
Episódio: O Rapto das Estrelas Texto de
Wilson Rocha. Direção de Fábio Sabag. Com
Zilka Salaberry, Jacyra Sampaio. Reny de
Oliveira e André Valli. 8o capitulo.
17:30 ? CASO VERDADE. Episodio: O
Sonho Olimpico De Antônio Carlos Fontou-
ra Direção de Milton Gonçalves. Com Ròmu-
Io Arantes Jr„ Ivan Cândido, Suely Franco,
Diego Cavalcante e outros. Cotação do lei-
tor. ???? (59 votos).

18:00 ? PARAÍSO Novela de Benedito
Ruy Barbosa Com Jofre Soares, Kadu Moli-
terno. Cláudio Corrêa e Castro, Neuza Ama-
ral e Zaira Zambelli. Cotação do leitor:
???? (6 votos). Resumo: Otávio faz uma
entrevista com os caboclos na rádio. Zeca
aceita fazer um tratamento no Rio de Janei-
ro. Das Dores entra no bar do Bertoni e
desperta o interesse de Tobi. Teréncio e
Diogo vão conhecer a rádio.
18:42 ? JORNAL DAS SETE Noticiário.
Cotação do leitor: ??? (12 votos).
18:50 ? ELAS POR ELAS. Novela de Cas-
siano Gabus Mendes. Com Sandra Bréa,
Carlos Zara, Joanna Fomm, Natália Thimberg
e Reginaldo Faria. Cotação do leitor: ???
(89 votos). Resumo: Mário conta para Már-
cia as descobertas que fez a respeito das
mulheres de Átila. Renè procura Yeda e diz
que a ama. Wanda recebe flores e fica
apavorada quando descobre que foram man-
dadas por Atila. Helena e Míriam compare-
cem ao encontro no parque.
19:40 ? JORNAL NACIONAL Noticiário
apresentado por Cid Moreira e Sérgio Chape-
lin Cotação do leitor; ?? (114 votos).
20:11 ? SÉTIMO SENTIDO Novela de Ja-
nete Clair. Com Regina Duarte, Francisco
Cuoco. Eva Tudor, Sebastião Vasconcelos e
Fernando Torres. Cotação do leitor: ?? (143
votos).
21:09 ? O BEM-AMADO. Senado de Dias
Gomes. Episódio de hoje: Hoje Tem Mar-
melada. Cotação do leitor: ????? (58
votos).
22:07 ? MOMENTO DO VOTO.
22:11 ? DANCIN'DAYS. Reprise da nove-
Ia de Gilberto Braga. Com Sônia Braga, Joana
Fomm. Antonio Fagundes. Glória Pires, Regi-
naldo Faria, Yara Amaral e outros.
23:24 ? JORNAL DA GLOBO Noticiário.
Apresentação de Renato Machado e Belize
Ribeiro. Cotação do leitor: ?? (21 votos).
00:00 ? CORUJA COLORIDA. Filme: Adi-
vinhe Quem Vem Para Jantar?
* Propaganda Eleitoral Gratuita dividida
em blocos de cinco minutos entre 9h e 18h e
20h e 23h.

CANAL 7

9.00 ? GINÁSTICA Educativo
9:30 ? FESTIVAL DE DESENHOS
10:30 ? A TURMA DO LAMBE-LAMBE
Infantil. Reapresentação. Cotação do leitor.

??? (15 votos).
11:00 ? PEPE LEGAL Desenho.
11:30 ? DISCOMANIA Musical. Apresen-
tado por Messiè Limá. Cotação do leitor:

?? (23 votos!
12:00 ? BANDEIRANTES ESPORTE Noli-
ciario. Edição nacional. Cotaçáo do leitor.

? (21 votos).
12:30 ? O REPÓRTER Noticiário Edição
nacional Cotaçáo do leitor. ??*? (12
votos).
13:00 ? TRE
14:00 ? FESTIVAL DE DESENHOS Dese-
nhos animados.
15:10 ? A TURMA DO LAMBE-LAMBE
Infantil com Daniel Azulay

15:45 ? O GORDO E O MAGRO Senado.
16:15 ? RIN-TIN-TIN Senado
16:45 ? JORNADA NAS ESTRELAS Se
riaao. Cotaçáo do leitor: **** (10 votos).
17:50 ? A FILHA DO SILÊNCIO Novela de
Nava Navarro. Adaptação de Jaime Camar-
ao. Com Barbara Fázio, Hélio Souto. Aldo
César, Waldir Fernandes e outros. Cotação
do leitor. ?? (1 voto). Resumo. Lauta diz a
Cândida que provavelmente José Carlos e
Luiza até se casem. No inicio da noite. Tadeu
está vigiando a senzala quando Elvira e
Casimiro saem às escondidas. Tadeu e Wal-
domiro continuam a perseguir Casimiro e
sua mulher.
18:30 ? OS IMIGRANTES Texto de Rena-
ts Paliottini e Wilson Aguiar Filho Com
Rubens de Falco, Othon Bastos. Yoná Maga-
Ihães. Afonso Nigro, Waldir Fernandes Cota-
ção do leitor: ???? (158 votos). Resumo
Dede conta a Edgar o que acontecera e este
imediatamente entra em contato com Cardo-

CANAL 9

08.25 ? CAMINHOS DA VIDA Religioso
08.30 ? TELESCOLA Educativo
09.00 ? IGREJA DA GRAÇA Religioso
com o missionário R R Soares. Cotação do
leitor-. ???? (3 votos).
09.20 ? MUNDO ANIMAL Documentário
Cotação do leitor ???? (4 votos).
09.50 ? KING-KONG Desenho Cotação
do leitor: ??? (5 votos).
10.15 ? A PATOTA DO ZORRO Desenho
Cotação do leitor ? (1 voto).
10.40 ? SPEED BUGGY. Desenho.
11.05 O GODZILLA Desenho..
11.30 ? JANA DA SELVA Desenho
11.55 ? ENCONTRO COM A PAZ A vida.
a obra e as mensagens de Chico Xavier
Cotação do leitor *??*? 114 votos)
12.00 ? RECORD EM NOTÍCIAS Noticia-
no com Hélio Ansaldo, José Luiz Meneghat-
ti. Dionete Forti. He'tor Augusto, entre ou-
tros. Cotação do leitor (9 votos)
13 00 ? A MODA DA CASA Culinária
Com Etty Frazer Cotação do leitor ?*? (7
votos).

Scarlet Moon, apresentado-
ra da revista de notícias
Noites, Cariocas
(CANAL 9 — 23H)

13 15 ? TRE
14 40 r SPEED BUGGY Desenho
15.20 ; JOÃO GRANDÀO Desenho Co-

CANAL 11

06:45 ? GINASTICA Educativo com a
prof* Yara Vaz. Cotaçáo do leitor
¦*•?*** (35 votos).
07:15 G COZINHANDO COM ARTE Apre
sentação de ZuteiKa Cerqueira Cotaçáo co
leitor. ***** (3 votos).
07 30 ? BENNY E CECIL Desenho
08 00 Zj LOONEY TUNES Desenho
08 30 ? POPEYE Desolo Cotação oc
lestor *?*(2 votos).
09:00 ? BOZO tn'A'U»l t:< <V'-'«;ôes < to ¦
ses Cotação do leitor «35 votos)
09 30 L CLUBE DO MICKEY Desenhe
10 00 UITRAMAN i». • • í. -
tío í^tof ? ? * ? ? 06 votos >'

10:30
senho
11.00
nho Ci
11:30
12:00

12:30

13:00
14 22

PANTERA COR-DE-ROSA De-
A TURMA DO PICA-PAU Dese-

açào do leitor ???? (6 votos)
PICA-PAU Desenho
TOM & JERRY Desenho Cota-

?itOr (õ votos).
BOZO humorístico, de atrações

i. Cctacào do feitor (35

TRE
O POVO NA TV

cJVoair

???????*??????
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©Programa 
Ferreira Netto

continua entrando muito
tarde no ar, por volta das
24h20min, o que vem irritando
o jornalista, pois foi exatamen-
te por causa disso que ele dei-
xou a TVS. Segundo confessou
a amigos, "de nada adianta le-
var Ministros para entrevistas
importantes, se elas entram no
ar depois da meia-noite e nin-
guém vê, fora São Paulo e Rio".
Enquanto isso, a Bandeirantes
teima em colocar um filme en-
tre o programa de Flávio Cavai-
canti e o de Ferreira Netto, Ge-
ralmente um filme tão velho
que todos seus artistas já mor-
reram na vida real.

Ferreira Netto

ANAO NO SITIO
Ferrugem, do elenco de Balança

Mas Nào Cai (TV Globo, domingo,
às 18h) faz o anão Rumpleosticsti-
kim, em torno do qual gira o episó-
dio Um Estranho Conto de Fadas,
do Sítio do Pica-Pau-Amarelo. José
Augusto Branco, Castrinho, Pauli-
ne Louzie, Martim Francisco, José
Lewgoy, Jomba e Roberto Frota
participam do episódio, além do
elenco fixo da série.

DESCULPEM A

NOSSA FALHA
O caderno de TV do JORNAL

DO BRASIL errou na edição de
domingo passado (3 de outubro) ao
informar que foi Belisa Ribeiro a
repórter do Jornal da Globo (TV
Globo, de segunda a sexta,
23h25min) a noticiar o aniversario
de Lech Walesa, na ultima quinta-feira. Na verdade, quem leu a notí-
cia foi a jornalista Luciana Villas-
Boas.

Felizardos
Lucélia Santos e Milton Gonçal-

ves apresentam amanhã, às 21h, no
Teatro Villa-Lobos, a festa de entre-
ga do Prêmio Paulo Pontes, de
1981, instituído pela Associação Ca-
rioca de Empresários Teatrais. Os
sete felizardos, que além da esta-
tueta de barro criada por Zé Andra-
de, receberão um prêmio no valor
de 20 salários mínimos, são: Arnal-
do Niskier, Henriette Morineau,
Elias (cenotecnico do Teatro Ginás-
tico), Orlando Miranda, Grande
Otelo, Adaury Dantas e Edinho
(maquinista do Teatro Villa-Lobosi.

OS FILMES DE HOJE

so Depois de conversar com Cardoso, Edgar
vai conversar com Luiz em sua cela. Pilar
pede a Lu que reúna os colonos, pois ela
quer lhes falar.
19:30 ? EDIÇÃO LOCAL. Noticiário. Apre-
sentação de Cévio Cordeiro. Participação de
Sérgio Cabral — O Rio em Destaque. Cota-
ção do leitor: ????? (6 votos).
19:35 ? JORNAL BANDEIRANTES Noti-
ciário com Joelmir Betting. Ferreira Martins,
Ronaldo Rosas e Newton Carlos. Cotaçáo do
leitor: ??¦*¦?(132 votos).
20:00 ? TRE
21:05 ? BOA-NOITE, BRASIL Varieda-
des. Apresentação de Flavio Cavalcanti. Par-
ticipaçáo de Armando Marques, Chiquinho
Scarpa, José Messias e Silvana Faby. Cota-
ção do leitor: (103 votos).
22:30 ? LORD JIM Filme: 1' parte
23:30 ? FERREIRA NETTO — Jornalistico
de entrevistas. Cotação do leitor;
(69 votos).

18 30 G NOTICENTRO Jornalístico Cota-
çao do leitor ?** (16 votos).
19.00 ? A LEOA Novela de Marissa Garn-
do Com Mana Esteia. Aparecida Baxter.
S ivia Leblon, Fábio Romasini e outros Cota-
ção do leitor ?* (3 yotosl
19:30 L OS RICOS TAMBÉM CHORAM
Novela Cotação do leitor *** <25 votos)
20:00 ? TRE.
21:22 ? REAPERTURA — Humorístico
Cotaçáo do leitor (25 votos)
23 10 L SHOW DO IMPERIAL — Varieda
des Cotaçáo do leitor (2 votos)
00 30 SESSÃO DA MEIA-NOITE — Fil-
me: L herdade Condicional

Hugo Gornez

BASEADO 
em livro famoso

de Joseph Conrad, o escritor
polonês que se gabava de

escrever no idioma de sua segunda
pátria melhor do que a maioria dos
ingleses, Lord Jim é uma produção
cara (10 milhões de dólares) e ambi-
ciosa que não atinge seu objetivo,
em parte pelo próprio roteiro, dis-
persivo, mas basicamente pela in-
terpretaçâo de Peter 0'Toole, que
de um modo geral é um ator frio
que não consegue transmitir suas
emoções, mal que afetou Vittorio
Gassman durante anos. O deslnte-
resse pelo destino do personagem-
chave leva o espectador a se dis-
trair com as belas externas (foto-
grafadas por Frederick A. Young
antes desse país se tornar uma re-
gião convulsionada pela guerra), a
fotogenia da israelense Dahlia Lavl
e o único trabalho aceitável do con-
junto: o de James Mason.

Com todo o aspecto de peça fil-
mada, embora não seja (o roteiro de
William Rose ganhou um Oscar),
Adivinhe Quem Vem Para o Jan-
tar? assinalou a despedida de
Spencer Tracy das telas e deu a
Katharine Hepburn que viveu ao
seu lado, na maior discrição, um
dos romances mais duradouros de
Hollywood — sua terceira estatue-
ta. A atriz está realmente muito
bem, revelando com seu rosto ex-
pressivo uma vasta gama de emo-
ções, mas a premiaçào, em que pese
seu comprovado talento, é discuti-
vel. (Afinal, trabalhar bem é o mini-
mo que se espera de um artista
consciente e profissional. A premia-
çào é justamente para distinguir
uma criação excepcional). Sidney
Poitier tem aqui um dos seus pou-
cos desempenhos contidos e sua
noiva na trama, Katharine Hough-
ton, é sobrinha da sardenta Katie
na vida real. Um filme que se sus-
tenta por alguns diálogos, mas
principalmente pelo carisma da du-
pia Tracy-Hepburn.

QUANDO OS OITO SINOS TOCAM
TV Record — 21h25min

(Wheri Eight Bells Toll) — Produção
britânica de 1971, dirigida por Etienne
Périer. Elenco: Antony Hopkins, Robert
Morley, Nathalie Delon, Jack Hawkins,

Corin Redgrave, Derek Bond, Ferdy May-
ne. Maurice Roeves. Colorido ** A-
gente da Marinha (Hopkins) e um ami-
go (Redgrave) investigam o inexplicá-
vel desaparecimento, em águas irlan-
desas, de navios que transportam ou-
ro do Governo. No porto de Torbay, o
primeiro conhece um magnata (Haw-
kins), sua mulher (Delon) e um certo
Lavorski (Mayne), e após a morte de
seu companheiro faz descobertas sur-
preendentes.

LORD JIM
TV Bandeirantes — 22h30min

(Lord Jim) — Produção britânica de
1964, dirigida por Richard Brooks. Elen-
co: Peter 0'Toole, Paul Lukas, Daliah
Lavi, Eli Wallach, Curd Jürgens. James
Mason, Akim Tamiroff, Jack Hawkins.
Colorido.
?? I Parte — Marinheiro (0'Toole)
marcado por ato de covardia em seu
passado percorre o Extremo Oriente
em busca da verdade e para recuperar
a honra perdida submete-se a humi-
lhantes ofícios, a titulo de expiação.
Baseado em livro homônimo de Jo-
seph Conrad.

ADIVINHE QUEM VEM
PARA O JANTAR?

TV Globo — 24h
(Guess Who's Coming to Dinner?) —
Produção norte-americana de 1967, diri-
gida por Stanley Kramer. Elenco: Kathari-
ne Hepburn, Spencer Tracy, Sidney Poi-
tier, Katharine Hougton, Cecil Kellaway,
Beah Richards. Colorido.
??? Dono de jornal (Tracy) e sua
mulher (Hepburn), proprietária de
uma galeria de arte em São Francisco,
ficam chocados quando a filha (Hou-
ghton) lhes confessa que vai se casar
com um médico negro (Poitier), mas
convidam o futuro genro para jantar a
fim de conhecê-lo melhor. Oscar de
Melhor Atriz (Hepburn) e Melhor Ro-
teiro Original. Último filme de Tracy.

LIBERDADE CONDICIONAL
TV Studios — OhIOmin

(A Shadow in the Streets) — Produção
norte-americana de 1975, dirigida por
Richard Donner. Elenco: Tony Lo Bianco,
Sheree North, Dana Andrews, Ed Lauter,
Jesse Welles. Bill Henderon, Dick Bal-
duzzi. Colorido.
?? Ex-prisioneiro (Bianco) resolve
ajudar os antigos colegas de infortú-
nio e acejta posto de assistente social
encarregado de vigiar os presos que
ganharam liberdade por bom compor-
tamento. Feito para a TV.

DANÇA
V CICLO DE DANÇA — Apresentação do espetáculo VI
na Bahia, com a Orquestra Afro-Brasileira. participação
do Grupo Viva Bahia e dos Portadores do Foictore de
Campo Formoso. No programa serio apresentados'
Pregões da Bahia. Dança Afro-Brasileira. Caooeira e
outros. Taatro Liceu. Rua Frederico Silva. 6b. Praça
Onze. De 3a a dom . às 21 h Ingressos a Cr$ 500. Até
domingo.
EOUCATION AND COMMUNITY UNIT — Apresenta-
çáo do Grupo de dança do London Festival Ballet.
Apresentação de palestras e demonstrações, com a
duração do aproximadamente uma hora e cinqüenta
minutos, incluindo trabalhos de tremo, ensaios, apresen-
taçào de espetáculos e workshops Com Stephen
Long, John Travis. Nigel Burgome e outros. Taatro da
Galaria. Rua Senador Vergueiro, 93. Hoje, amanhã,
sábado e domingo às 21 h. Ingressos a Cr$ 600. Até
domingo.

MUSICA
PROJETO VER E OUVIR — Recital com Carlos Ralo
(fiauta), Andréa Moniz (violino) e Marly Momz (piano).
Programa. Sonata em mi bemol Maior, de Bach, Suite
Française para violino o piano, de P. Bezelaire; Concerti-
no para violino e piano, de Rieding e outras obras.
Museu Nacional do Belas Artes. Av. Rio Branco. Hoie
às 18h. \
CORREDOR CULTURAL - Apresentado do Duo Mo-
rocowicz. lormado por Norton Morocowmz (flauta) e
Henrique Morocowicz (piano). Igreja São José Hoie as
18h30mm. Entrada franca
8° CONCURSO DE CORAIS DO RIO DE JANEIRO -
Provas eliminatórias: hoje. quinta e sexta feira, as ifih
Entrada franca. Provas l-nais. sábado o domingo, as
16h. Ingressos a Cr$ 400 (platéia) e Cr$ 200 (platéia
superior) Sala Cecília Melrelos. Lg° da Lapa. 47 (232-
9714) Promoção do JORNAL DO BRASIL. RÁDIO
JORNAL DO BRASIL FM. Instituto Nacional de Musica
da Funarte e Coca-Cola Industria Itda
ANTÔNIO BARBOSA -Concertocom o pianista Sala
Cecília Meireles. Lgo. da Lapa. 47 (232-9714). Hoie. as
21h. Ingressos a Cr$ 2 mil. preço umeo.

radio

tação do leitor- (2 votos)
15.45 ? O HOMEM ELÁSTICO Desenho
Cotação do leitor. +*? (4 votos).
16.10 ? O ESQUILO SEM GRILO De-
senho.
16.35 ? GODZILLA Desenho.
17.00 ? PINÓQUIO — Desenho
17.30 ? JANA DA SELVA. — Desenho
18.00 ? JEANNIEÉ UM GÊNIO Desenho
Cotação do leitor: ???? (15 votos).
18.30 ? NOVA ONDA Musical Cotação
do leitor: *? (23 votos)
19.00 ? SESSÃO AVENTURA. Buck Ro-
gers. Filme.
20.00 ? TRE.
21.25 ? PRIMEIRA FILA Filme Quando 8
Sinos Tocam ou Mundial de Vôlei Mauu-
lino.
23.00 ? NOITES CARIOCAS — Bevista
diána com Scarlet Moon e Nelson Motta.
Comentários de Maurioo Dias, Marcelo Re-
sende e Padre Lemos Cotação do leitor
**** (53 votos)
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atharine Hepburn e Spencer Tracy são os susteios de
Adivinhe Quem Vem Para o Jantar? (Canal 4, 24h)

JORNAL BO
BRASIL

AM — 940&Hz
Cotação do leitor: (788 votos)

01 — Encontro Marcado — Primeiro edi-
çào — Palavra de Dom Marcos Barbosa
7.00 — Agenda -- Indicação dos principais
acontecimentos do dia. no Rio, no Brasil e no
mundo.
7.10 — Jornal da Feira — A nutricionista
Cristina Pinheiro dá informações sobre uso e
aproveitamento de alimentos.
7.15 — Hoje na História — Os fatos do dia
através um personagem famoso

30 lornal do Brasil Informa — Primeira
edição — Noticiário.

30 — Hoje no JB — Resumo das noticias
mais importantes publicadas pelo JORNAL DO
BRASIL.
8 45 - Jornal da Feira — Informações direta-
mente de duas feiras livres — uma da Zona Sul
e outra da Zona Norte. Preços dos principais
produtos e indicações para suas compras..
Cotação do leitor: ***** (80 votos)
9.00 — Debate — O tema da violência urbana
volta a ser debatido hoje, no programa apre-
sentado por Eliakim Araújo Os convidados são
o cientista social Dilson Mota e o jornalista e
escritor Carlos Luppi. que acaba de lançar livro
sobre o tema. Os ouvintes podem participar do
debate, fazendo as perguntas pelo telefone
234-7566.
12 30 — Jornal do Brasil Informa — 2*
ediçáo — Noticiário.
18 00 — Ave-Maria
1830 — Jornal do Brasil Informa — 3*
ediçío — Noticiário.
Cotação do leitor: ????? (788 votos).
20 35 — Encontro Marcado — 2* edição —
Palavra de Dom Marcos Barbosa.
Cotação do leitor: ???? (15 votos).
23 00 — Noturno — Programa de musica e
entrevistas, que atende a pedidos dos ouvin-
tes — apresentação de Luis Carlos Saroldi.
00 30 — Jornal do Brasil Informa — edição
final.

FM ESTÉREO
99.7 MHZ

HOJE
21h15min — Concerto Grosso em ré menor,
op. 6/10. da Haendel (Karl Richter — 15.56),
Sonata n° 7, em do menor, para violino e
piano, op. 30/2. de Beethoven (Grumiau* e
Arrao — 25 00). Sinfonia em re menor, de
César Franck IKaraian — 42 00); Concertino
em sol menor, para oboé e orquestra, de
Molique (Holliger — 14 49).

O LEITOR E

O CRÍTICO
Neste cupâo publicado diaria-

mente no JORNAL. DO BRASIL
o leitor pode opinar sobre qual-
quer espetáculo em cartaz ou
qualquer disco, clássico ou popu-lar. recem-lançado. Basta atribuir
cotações de uma iruim) a cinco
(útimo) estrelas. Nas "observa-
ções", pode acrescentar qualquer
comentário, inclusive sobre a
qualidade da projeção ou o esta-
do da sala As cotações serão
computadas diariamente. Tirada
a média, esta será publicada Jun-to à nota do respectivo espetâcu-
lo na seção Divirta-se do Caderno
B. O cupão deve ser entregue na
agencia de classificados do
JORNAL DO BRASIL mais
próxima de sua casa ou enviado
pelo correio para o JORNAL DO
BRASIL, seção Divirta-se,
Avenida Brasil. 500, 6o andar —
CEP 20 94U
AS COTAÇÕES Dl-
VULGADAS REFLE-
TEM APENAS A OP1-
NI AO DOS LEITORES

Espetáculo

Local/Canal de TV.

Dia

Cotação 

Observações

Hora,

"1

I

I

i

Nomedo leitor.

Profissão

Endereço 

CEP

.Idade.

Telefone.

-J
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HOROSCOPO

TOURO
21 4 a 20 5

lesa Rodrigues FINANÇAS E NEGÓCIOS Na
metade desta quarta-feira o qua-
dro astrológico se altera de for-
ma sensível para o geminiano,
tra;endo momento de franca fa-
vorabilidade em todos os assun-
tos profissionais e financeiros.
PESSOAL Reações impensa-
das podem provocar mal-estar
entre amigos. VIDA INTIMA
Dia em geral positivo. Procure,
no entanto, dedicar-se de forma
mais tranqüila aos assuntos afeti-
vos SAÚDE Boa.

FINANÇAS E NEGOCIOS Dia
neutro, ainda que persistam as
boas indicações do período Pro-
cure ordenar de forma coerente
os seus negócios e não se preci-
pite na assinatura de documen-
tos. PESSOAL. Positividade. Re-
gència que realça seus dotes de
bom negociador Trato político
altamente desenvolvido. VIDA
ÍNTIMA. Atitudes seguras e fir-
mes. Quadro bem disposto. En-
tendimento amoroso. SAÚDE'
Estável

FINANÇAS E NEGOCIOS Dia
em que o autocontrole do ariano
determinará basicamente o re-
sultado de suas iniciativas. Pro-
cure ser menos impulsivo e ra-
ciocine 3ntes de decidir Quadro
financeiro positivo. PESSOAL
Boas indicações na primeira me-
tade do di?. Seja cauteloso nas
palavras. VIDA ÍNTIMA. Sensa-
ção de angustia diante de proble-
ma intimo. Quadro em geral es-
tável SAÚDE* Boa

Mareio Modeira

COURO NORTE

UMA FEIRA DE

BONS

CONTATOS

<síf]S

VIRGEM
23 S a 22 9

FINANÇAS E NEGOCIOS Vi-
vència produtiva no que diz res-
peito ao seu fortalecimento ma-
terial Possível aumento de ga-
nhos ou o recebimento de impor-
tâncias tidas como perdidas
Vantagens em negócios próprios
e no comércio PFSSOAL Irrita-
bilidade Náo se envolva em dis-
cussôes Seja mais prudente ao
externar opiniões em assuntos
que não lhe digam respeito VI-
DA ÍNTIMA Estabilidade e har-
monia SAÚDE Regular

LEÃO
22 7 a 22 8
FINANÇAS E NEGÓCIOS Ho|e
são boas as perspectivas de ne-
gócios do leonino, princ.palmen-
te nos que ele se relacione com
o publico Clima de favorecimen-
to financeiro motivado por deci-
são oportuna de pessoa conheci-
da PESSOAL Procure seguir de
forma mais objetiva os seus pro-
gramas Não descuide de convi-
dados VIDA ÍNTIMA Compor-
tamento aventureiro Instabilida-
de na escolha de companhias
Bom quadro doméstico SAU-
DE Boa

CÂNCER
216 a 217
FINANÇAS E NEGÓCIOS Qua-
dro excepcionalmente favorável
ao canceriano em todos os as-
suntos financeiros Favorecidas
as especulações e aplicações
Sorte em jogos e loteria Quadro
bem disposto também em' rela-
ção ao trabalho PESSOAL Tran-
qüilidade Procure agir com mais
habilidade na solução de proble-
ma que o afeta VIDA ÍNTIMA
Realização afetiva Trato bem
disposto em família e receptivi-
dade amorosa SAÚDE Boa

V \

segunda Feira Couronorte, que lança
£Sl coleções de alto-verão em sapatos, boi-

sas e artigos de couro, realizou-se no
Hotel-Méridien, em Salvador, durante a

semana passada. A esta altura do ano, a maioria
das vendas está feita, os pedidos estão tirados nas
grandes indústrias, mas a Feira mantém a impor-
tãncia de ativar os contatos com o Norte, para
fabricantes do sul. E tivemos novidades, entre as
muitas coleções de sandálias injetadas em plásti-
co e tênis esportivos. Moda mesmo saiu da Corpus,
linha de bolsas, com sacolas de lona estampadas
com pois grandes e tiqueta Kaminagai, de Paris.
Entre as sandálias, destacaram-se os modelos
tressés em tons de coral e couro natural da New
Face e os rústicos com tiras no tornozelo, da
Dragos.

A Strassburguer, do Rio Grande do Sul, am-
plia seu campo de ação, depois de vender mais de
10 mil pares de sandálias Caratè infantis e fazer
contrato com todos os clubes de futebol para
estampar escudos e cores em tênis até o número
32: passa a lançar também uma linha de roupa
esportiva, utilizando a etiqueta Campeão, de seus
tênis.

Outra boa novidade: a Azaléia fazendo sandá-
lias Hollywood, com tiras reguláveis de Velcro, em
10 modelos que serão vendidos a Cr$ 3 mil 500. De
Minas, a Arezzo trouxe tons claros em sandálias
rasteiras; o retorno da plataforma em sandálias
californianas (couro cru) e uma série de espadril-
les e sandálias gregas que fazem sucesso. Mas a
grande vanguarda é o escarpin de tecido, princi-
palmente os tons tijolo e preto, uma antecipação
da moda de inverno-83.

Entre os plásticos, temos novas transparên-
cias e cores fosforescentes, nos modelos da San-
dak, enfeitados por folhas; os escarpins forrados
da Grendene (substituem sapatos de verniz e vão
custar apenas Cr$ 1 mil 600). Para os homens, a
Samello entra em mocasslns e modelos sociais
simplificados, macios e bonitos. O preço até de-
zembro estará entre Cr$ lie Cr$ 12 mil.

SAGITARIO
22 11 a 21 12
FINANÇAS e NEGÓCIOS Pro-
cure agir com decisão nos assun-
tos que se relacionem a bens,
imóveis, títulos e construções
Seu dia pode se revelar altamen-
te produtivo em termos financei-
ros. Entendimento fácil com as-
sociados. colegas e superiores
PESSOAL. Momento de dedica-
ção a causas filantrópicas e de
benemerència VIDA ÍNTIMA.
Estabilidade emocional Habilida-
de e franqueza no trato doméstí-
co SAÚDE Regular, com indica-
ções de melhora

FINANÇAS E NEGÓCIOS Dis-
posição muito favorável para ati-
tudes arrojadas, negocios que
lhe exijam mobilidade e presença
de espirito e as aplicações de
risco Favorecimento na compra
de ações ou títulos de renda
PESSOAL Tranqüilidade pes-
soai, embora existam indícios da
problemas com um (a) amigo (a)
vida Intima Notícias bastante
agradaveis Vantagens em bene-
ficio da família Bom aspecto
para o amor SAÚDE Debilitada

FINANÇAS E NEGÓCIOS A
descoberta de novos atrativos
em termos profissionais se fará
de forma compensadora para o
libriano que vive período em que
podem ocorrer novidades no
campo profissional e. conse-
qüentemente. em suas finanças
PESSOAL Dificuldades Trato
instável e inseguro Influências
externas sobre o seu comporta-
monto VIDA ÍNTIMA Tudo ho-
|e lhe sorrirá Positividade SAÚ-
DE Frágil

CAPRICORNIO
22 12 a 20 1
FINANÇAS e NEGÓCIOS Mo-
mento de problemas e msegu-
rança em relação ao seu trabalho
rotineiro Procure mostrar-se
mais firme em tarefas que lhe
sejam novas Cuidado com seus
gastos PESSOAL Não seia im-
paciente Suas reações podem
gerar problemas VIDA ÍNTIMA
Alegria entre parentes e realiza-
ção amorosa Surpresas agrada-
veis proporcionadas por pessoa
do sexo oposto SAÚDE Ainda
boa

As imagens cm movimento dos .desfiles de Paris estão em
vídeo-tape para informai- as melhores tendências. Como
este conjunto, de casaco e saia justa

"Jcímis"; «• volta do U.F.O.
*r ESTE mar de etiquetas e assinaturas em
JL« que navega a moda brasileira há lugar
para sucessos, fracassos, desaparecimentos e
até reaparecimentos. É o caso da linha de jeans
U.F.O., produzida pela fábrica Sparta, que vol-
ta às lojas em 12 modelos de calças masculinas
e que se destaca das similares por ser a única
marca internacional que consegue ser vendida
a preços na faixa dos Cr$ 7 mil em lojas como a
Tavares, Pant Shops, Rei das Calças ou Blue
Jeans.

A U.F.O. (quer dizer Unidentified Flying
Objects — objetos voadores não identificados) é
marca original americana com licença em 31
países, um estilo que acrescenta detalhes dis-
cretos aos modelos de corte eterno. Sem deixar
de lado a clássica cinco-bolsos, traz tacheado e
reforços nos joelhos, fivelas nas costas, desbota-
dos nos tons da moda. É a calça que veste bem,
sem marcar demais. E que volta ao mercado
das etiquetas nacionais.

Nas fotos, são usadas camisetas George
Dilin.

NOVIDADE
DA
SEMANA

VIDEOCASSETE PARA
INFORMAR

OS 
desfiles franceses, fonte de inspiração

para toda a moda internacional, são fecha-
dos ao público e aos lojistas que não compram
as coleções desfiladas. O que significa que nem
todos os interessados em acompanhar o movi-
mento das tendências conseguem assistir aos
shows em Paris. Mas esta dificuldade já não é
problema para os confeccionistas brasileiros,
porque dispõem de muitas opções para infor-
mação própria. A última novidade é a assinatu-
ra de tapes de videocassete, com renovação
mensal das fitas, mostrando os desfiles, com
análises didáticas, entrevistas com os estilistas
e reportagens sobre acessórios. A firma é o
VideoFashion, de Nova Iorque, que tem os
direitos representados no Brasil por Rogério
Linhares, um entusiasta da moda e dos
videoscassetes. Alem das imagens, Rogério ga-
rante o clima dos desfiles, com o som e as
músicas mantidas nos filmes que duram meia
hora. (Informações pelo telefone 288-6249.)

Folha é a novidade.
Desde a cor
verde-folha, escura,
defendida por
lojistas de Ipanema
e Copacabana, nas
vitrinas combinadas
com rosa-forte, até
detalhes em
sandálias plásticas,
que têm folhas
aplicadas no peito
do pé, na tira
central. As
bijuterias criadas
por Carla Roberto
também têm forma
de folhagens, como
antúrios nos brincos
e colares.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 dança roda-
da. em ritmo acelerado, compas-
so bmário e coreografia variada, e
que, em geral, terminava a qua-
drilha francesa, a parte superior
de um mastro que não tenha
masraréus. ou a do último masta-
reu. e que rocobe a borla. 7 —
peça que guarnece os topos dos
caibros nos telhados de beirai. 9
— entre os |udeus. o mesmo que
abacadabra entre os sirios. 11 —
surrupiado, abafado, 13 — circu-
Io de metal ou madeira em tama-
nho diminuto, 14 — apêndice do
cilindro-eixo de um célula nervo-
sa. que é tipicamente singular e
comprido e termina em ramos
curtos relativamente longe do
corpo da célula(pl ), 15 — apo-
sento que era aquecido no inver-
no por uma especie de calorifero
cujos canos se enchiam com
água fria no verão, para dar fres-
cura, constituindo assim, na anti-
güidade um sistema de aqueci-
mento e de refrigeração domes-
tico, 17 — composto caracteriza-
do por um radical bivalente pro-
veniente de ácido bibásico unido
a um grupo constituído de um
átomo de nitrogênio e um de
hidrogênio. 18 — denominação
genéica dada ao coqueiro em
algumas regiões do Brasil. 20 —
mulato, cabra. 21 — jeito do
corpo. 22 — esposa na índia,
que ao falecer o marido se lança-
va espontaneamente a pira fune-
raria do esposo, como prova de
amor e fidelidade, 24 — termo
do folclore brasileiro para destg-
nar filha-de-santo. que |a passou
pelo estagio de ;aõ. que significa
noviça. 27 — crlptònimo de Jose
de Alencar. 28 — espécime de
orquídeas das regiões tropicais
da Ameica. 30 — nome dado ao
gergelim. 31 — elemento de
composição que expressa a idéia
de ovo

O VERÃO EM MUITOS ESTILOS NO DESFILE DA SANDIZ

OR enquanto, a Sandiz — loja de
Jl departamentos do grupo Pao-de-
Açúcar — tem sua loja instalada em Nite-
rói. Em fins de outubro será inaugurada a
filial de moda no Fashion Mail de Sao
Conrado, mas. atualmente, é Niterói que
representa a imagem-Sandiz, c foi lá que
se realizou o desfile de verão, lançando o
estilo Transat e linhas deserticas, no Iate
Clube de Icarai.

Com uma produção simples, sem pas-
sarela, apenas o palco comum, as entra-
das tinham organizaçao obedecendo as
tendências principais do momento, vesti-
das de maneira a serem facilmente enten-
didas pelo público consumidor. Os desta-
ques foram para a linha Sahara, com
conjuntos de listras em tons de terra e
areia, em saias e blusas ou túnicas e
calças. Em seguida, um dos grandes su-
cessos da moda brasileira: os vestidos
brancos, românticos e rendados, acompa-
nhados pelos ternos masculinos tradicio-
nais. Também como sugestão para festas,
vieram os vestidos de corpetes e saias
franzidas ou com babados verticais, e as
calças curtas de cetim com belos spencers
brancos. Boas blusas de babados refor-
çam a imagem rebuscada que continua
verão afora.

Como era um desfile dirigido á venda,
foi uma ocasião aproveitada para promo-
ver também a lingerie-noite. Mesmo náo
sendo moda de verão, foi incluída, com
robes, camisolas, baby-dolls femininos e
pijamas masculinos. Uma tentativa de
acabar com a mania do brasileiro de dor-
inir de camiseta.

Na parte final do destile, entrou a cole-
ção colorida, jovem, a linha Transat. Mui-
tas minissaias de jeans. com çollants:
minis de falso verniz trosa. a cor forte i.
malhas em camisetas de pois; vestidos cie
listras e a versatilidade das calças que se
transformam em bermudas. abrindo fe-
chus. quase sempre com cos de pijama,
fácil de vestir em qualquer manequim

Ainda que a SanciL: seja um mauazine.

ou rosca da serpente). 25 —
interjeiçâo de incitamento, 26 —•
a minha pessoa. 29 — tenuissi-
mas partículas de terra que se
encontram na atmosfera ou na
superfície terrestre Léxicos
MOR, Melhoramentos, Aurélio e
Casanovas

SOLUÇÕES DO NÚMERO
ANTERIOR

HORIZONTAIS — sararnagos,
apaparicar, corola. ape. afanita,
op, rosanilina. ir, samovar, cem.
nara. otolito. id. sorjar, mono,
sabugo
VERTICAIS — sacaricos. apofo-
reto. raras, aponas. malina, ara-
tim. gi, oca, saponarma, repara-
dor, alonomo. mora, lab, iru
Correspondência para: Rua
das Palmeiras, 57 ap. 4 Botafo-
go — CEP 22 270

VERTICAIS — 1 — bebida gaso-
sa e fresca, extraída de leite
fermentado (pl.), 2 — apelido
dado ao padre Leonardo Nunes
entre os indígenas de S Vicente,
padre que voa, 3 — fome. larica.
4 — furo circular nas rodas do
carro de boi, 5 — comida sem
consistência e moie, 6 — bebida
deliciosa, balcámica ou conforta-
dora. 7 — gênero de cogumelos
da família dos Agáricos, 8 — que
tem muitos anos. 10 — gênero
da família das leguminosas ae
espécies muito heterogêneas
(pl.), 12 — indicado, mostrado.
16 — fiques em igualdade de
condições no |ogo. 19—-apare-
lho aoreensor que em certas in-
tervenções cirúrgicas, se destina
a manter o afastamento de cer-
tos tecidos, 23 — vòlvuio Ivolta

LOGOGRIFO JERÒNIMO FERREIRA

Problema N° 1118 10 louvor 17)
11 jub"ada (7)
12 operação de intercalar

(7)
13 poupança (8)
14 principiar (7)
15 que provoca vômito (7)
16 resumo (6)
17 rol (8)
18 tela de cinema (5)
19 tornar doce (7)
20 vertente (7)
Palavra-chave 13

bacharel em ciências
econômicas (10)
covil de feras (6)
diástole (6)
dilatação de um orgão
oco (7)
anoitecer (7)
elogiar (8)
espancar (8)
r- <trao- ": nano (6)

) vocábulo, cuias vogais |á estão
e ação de 20 conceitos, devendo
cio letras entre parênteses, todos

s de todos os sinônimos estão

%



quarta-feira, 
6/10 83 ? CADERNO B ? 7

151?ATVTfTTQ CHARLES m schultz AO ^UDRnj  JIrri Alii u x  Km# o sue ^e £umwuvxv k& - , oh KUK)t?c vcxxio e

 §¦„ ^ ._ -pte^A VJO MUKJto MlCRD$33PKO Q0<3e*WZ£>£ R^T01TD$ & 1J&ILHAUTE 6M &U£ TOttf?

(SUE E isTof) «gg~SSRi ALGu^DE^Nds SE EST^ACONTECEN- C£ OILAMtTA, A fUlfiA -r—' k fftWD^ lU9WMTftWEA($ VW£cv A, MAIS t?£ 
^rjf1.-7- NSO PERW1T1R QUE POOERJSPSEA RES- DO COM 0 MUNDO?! r LA$dVA j—-— 

—-" fCR

CSRTGSTI «a^s«sa» >^f£rp 
~~n5lfilTl £b 

^—s 
^5-0^—5

'W^lE]^ Mis 

M3
—C"^^^..^.,.'^! L— irriQYrna TBHPTflAT, nani
MAGO DE ID BRANT PARKER e johnny hart VJjiltEiiJii lliuriwi l'-.^ —«

y-, fgar- "<wg / X —7 g p.-jep, QUE FOSSE A pfv,A'f?/0i S/T/0S EC0L06/C0S I /^/AO-^X 
Y M(\S,VOC£ Ptf&F 

j—T^on^ui^i CASOU fvoc£^ /T , \ rmiNH? / foRAfA CoNDEMADOS. S —\ I if RAO \ \E LETROCUTHDo.J
; ^___C5MIOO? PREENCHVAl PL1XA! GOZUMA. —-' SfffAO ELETROCdTADOS ) / CADElRfl \ INUNPAD05 —7 lj~^

—• 

" ' -— 

' 

7AU7 
AAT CLAUDIO PAIVA

TJPT TTWTfe DEAN YOUNG E J RAYMOND .fclllXltClAllI —-,  r~7 W* a Tnin?WFPU

| 1 |—i«p=7jr j C^^ZTl ISAfSSfl K«e"S«^»^) «s'

R^RPTFI D 

^ 

•' 

^ 

.' 

^ 

' 

"'" 

'^JIM 

davis LAR DOCE LAR^ ^ 

^ 

^ 

^ 

.—_,—"UB^ ^ ^GN—,

^^ 

 

^ 

^

F"RAN^C Fj F"FM\TEST BOBTHAVES AS MIL E UMA NOITES ^ PAULO 
CARUSO

—x " L.Kam.VOCE^EoWlwpol 
L rosso SABER GUM-rn M f^^}f\W] Yrmircr m^uSlENTB

n PP.ONTA A60STAR DO MEO UV(?0,ATE/J A PASSAS^l

^

7'I^1I7'F, F CIA M0RT WALKER E DIK BROWNE AVIS H/AR.A  _— BRUNO LIBERATI
£xr<#tTi JLj -a-xa.  ~~ ~ / Ccm cc<ta U/pn' r-c^\z

agisSBf.'j L^SS iSi&pSte U 
gMjjjpo'W soeee J —jag--®; COM O OS / y~»®i®| Di^GA UM ABSURDO f(f\ VX I ^ v ner ioArirtKlRFK'ssAfeose/ 1/ n PA'ssAf&^Jl/ AfPRA GENTE. (CO\ V/T );) V /Oo ^ECLARAGONEJ^ 

^ 

^^^^OUTICAS

¥C¥H faeo^1 $ 

"' 

tom k. ryan A TURMA DO PES SlJJO__ _^..D^!i^0N

r——F—-nFsr ^ 41 
7TZ 

,>VMT—-f / OL1ERO T- ~-C^ I A CARNE ifiDfcl (^MO COPO E,£M SE6KDA,M6A NO CHAO . J TTTr^XT^ ip -J *v 1, ——

^AMBURGE^ 

|

MISS PEACH 

' 

MELL lazarus DR. BAIXADA • r 

T^^I^TvI <z*A few u4>^

(^srsjsssrj 
v If C^A A

3 
ae >V^ PL

i^7

D. AGATHA CRUMM ;—^.L ^0ES'i imas a paiawa t>2 poee^eJIZ sei

Z' P5IU, WINSOME! VOU \^PARA. PEC-A-IO^ ^ ( TSS)/ JjQ flS P^SQ^jiS?^SllS?,^' ^OCUPAZ tSfrO^ACp',ESPION'AR PERKIMS. ) OORMINDO? -gM -CI _-J^nEtA 7y' T 6A/V1BA' DEf^DERA' \^QVttWCV&ODtMOA
>J8fcn? / / OOJPfi VfiA \ A AUTCAJO/VHA DO —

rK'fSl (ffii rC%^°D

1 _*4 | 
^ [(tiS^HLfiggL T:_

jj^£J JOHNNY HART CEBOLINHA  MAURICO 
DE SOUSA

.«**"" —.j^v '""N cebolinua ' ai <J"A CONCEPEU y
r AQUELA COf\AlDA DE RE-\ / H^ quAW- < tenuo uma boa / outba revancue

G1ME QUE VOCE WE DEU \ [To TeMPO __ Cnot,C^!/TJ  pba^CE^

7 
s

quarta-feira, 6 10'82
JORNAL DO BRASIL

SS O W
SoBRoo
A . <

PourícA,

E AQ^ELe
NtóOClO
7 p£' - A4FburiCA ,

AD°GDR90

VERÍSSIMO
CHARLES M SCHULTZ

, (JK KUK)t?D \üóCD Ê ^

efciuwAum ÉM fíu^
VW^A A VÍA16 íHÊf-A

—7 miuímwoj çcr

^ uw ve-
&X?OJV?O$ mzrünoz &
1rWrá>££ IM^AWAWSA^

íA^QA O SUE
ffV^A VJ0 MUKJtD MICRD^^O

çe OILAMtTA, À iUlM
T^U^aVA ^

AFINAL, O QUE
ESTA ACONTECEU-
DO COM O MUNDO?!

DISSERAM QUE, SE
ALGUM DE NdS SE
MACHUCAR, ELE
PODERÁ SER R.ES-

ponsabilizadq.

COISAS DO DONO!...
OiSSER AM-LHE PRA
NÀO PERMITIR QUE
A GENTE CONTt-
NUE aGGANOQ NO
TERRENO BALDIO
.DELE. ——- eeue-M t,

e-^TPAMHO1.
Pm^A) 1

VB-REDA TROPICAL

filRlOS íÍTlOS ECOLÓGICOS f
I foRAfiA CÜNDEMAOOS. (S

SERÃO EL€TROCUTf\VOS. ) f CfíDElRfí
^ 

( Elétrica

O MAGO DE ID BRANT PARKER E JOHNNY HART
MftS, voce DISSE
ELE7ROCUT(\DO!

WAO- >
5£/?A0
\NUNDM0S
PELft
KüUfí. /

f você ^PREENCHIA
UAA VAZIO

EM
MINHA i

\ VIDA /i

PUXA!CQÍVUQO
ITAIPÍ/V

CLÁUDIO PAIVA
DEAN YOUNG E J RAYMONDBELINDA ' 5 FECHANDO A TOUf?NEE,

UM SHOU NO ICKEMLIN
FRA V/(VTE MIL OPERA'- ,Kloa1.

tfc \ .
AA/^11 W cuida S/v "í wr juno IGLE. iv

Ai, V_ SlAó!.'! V/

_í oH.^eRV GOoO.' l—-
você VAI TAZE"R O SHOW

DE ABERTURA W ^
§0 ONU/ X

5) -REI E&TA' TENTAN DO AR
^ANJA-R EMPRÉSTIfADS... DEpOfõ VAI "A OEA, ME/R-

CAIO CÜMCíM EUROPEU.

J-KrfsJ'

Vmí>!P' , li

lar doce lar HUBERT E AGNER
GARFIELD JIM DAVIS

???? ?/ APAOveiTavi!
J VAi*
-, COMB4AP

A cçWHòetA
Z&5P&SSÍW

Pes-rF
I PPg^:
\ per...
\ Novg-

. \ oiTD-. y

t£) 1982 Umted Feature Syndic.i«e. Inc
0OW\O hAEUS BRA-
COS ESTÃO CAS-aAnnA1 /

AS MIL E UMA NOITES

„ ESCUTA ]J0(ê wJpt cmIfiAPO |„, posso SABER OM1- F?X
A60STAR (X) M5Ü WVRO.ATÉAl A PASSA Ç>&A QOÇ- TEj

rnorm^
iimil1 w ^O^Tõâe1

PAULO CARUSO
^-Wi'UM CARA QUE ^

CONHECE PROf U/11MM&NTB.
A MINHA OBRA... KZ

FRANK E ERNEST bob THAVES

PR.ONTA >

f#hOJ'Morre
uncr&
t$ Ri

[£f*t+0'
hfftt

'A i/rd

TMAUfJ 7-;o

AVIS RARA BRUNO LIBERATIMORT WALKER E DIK BROWNE
Sem eSSA Hjpo.'
OCA AB5urdito
NAo CUSTA MADA>

ESToy
PRoHigiDo
D& DAR
DECLARAOONEJ
Políticas

CcC<J>/p>) |

HlPO, VOCE QUEÊ
OM ESPECIALISTA
DJ,6A UM AB5URDO

FftfrU ...~TENHC>
UMA PBRGUN.
TA SO&&E
mssaros e.
ABBLHAS.y

NOTENGO
MOTIVACIONE5

A TURMA DO PÉ SUJO DAVILSON
KID FAROFA
'—" 

fZ 
~TZ

HAMBURSERSDÍ
CARNE SEC/A

TOM K. RYAN
J LICENÇA! ME C^AMO JOSE DOS OTNTOS. LPOS ACASO, 0 AMIGO MENCIONOU 0 MEU NOME?E' OBRIGAÇÃO! 0 RESENHO

SEMWJE E'0O SANTO! ENGÇACAOO! porque voce sempue dejxa um restinhoj
HO COPO C.EM SEC-a0A,306A NO CHÃO ? -7=3*-^-^•>raj  (OESEMPRE-]r&i /^N-síGAOO./m

Li V) JÍ~~\ (l. REJEITADO,,*-< ££=& Spíj/SEM DIREI-~v_i í\ T^j^f lrKl* L TD A WAOA.

A CARNE
ESTtí LÁ NA

GRELMA (
QUERO "
UM

ECONÔMICO!

LUSCAR
MISS FEACH

f COM QUE, ENTÃO> SEU PAVOR 'A 5ED6,
Vg COMEGOU A SE EVAPORAR, J

X r^v, IRA1?

MELL LAZARUS

MeNOÇ vrf
. OfAjTpq, ^

PODfc^^0¦—< íoci fl ^

COM ECO U ! MAS
COM A MESMA VELOCl

DADE DO SUPRIMENTO
MUNDIAL D'ÁGUA!

(-fo/A A,
CP^TlhJO

PSICOLO6O
ESCOLAR

/WlTLc Cv>

O PATO
D. AGATHA CRUMM BILL HOEST

r sei iA'..AuuM?uejuetF&'/AIVAPIR 
AJCwO K0A\&UBi^O,

rOCU^MO^O &PAÇO,
\COM€R HO&A COMIDA.

N
X"—\ ( EMNOZOS

f • A \.N66CÍOCG~J

AIAS A PAIAtM t>2 ÇUSCLE
NOS EMPKtSTA P/AJHQRO.C,

ALt'M PISSQ5E VtCR m /MIMIéD, O
 6A/V1BA' DEfEAJDERA
\ A AOTCAJO/VliA DO

lAimèo? j/*-\

PUEK PI2€f? ÇVE T5AA UW )
^^'/naçAAiCo vea^TRO J
ÜO fORN\i6üEl f?0 —-

y^TEM.JSC'
1/ / CCSJPA USA
lí / ESfftfO WAJ^ip.

COMEAfp&A

^? ) V N^dOOS.,

PARA PEGA'- LO
TRABALHAM DO.'PSIUj WIMSOME.' VOU

ESPIONAR PERKIMS
PARA PEGA-10

DORMINDO?

CEBOLINHA MAURÍCIO DE SOUSAJOHNNY HART

ceaoLiNUA.'TENHO UMA BOAMOTicia! ,AQUELA COMIDA DE RE-
GIME QUE VOCE ME DEU
TEM GOSTO DE CARNE*• DE CAVALO'

( HÁ QUAN-
TO TEMPO
A COfvAE ? TOMP/fí

i TQMPfj
¦JOMF,''
-itomp/

/Ü-<'NICA Dè\'tVlAGReCÍMEmCLINICA DE'
^'£GRíx fMífH

LdhvV

0



8 ? CADERNO B ? quarta-feira, 6/10/82 JORNAL DO BRASIL

8o CONCURSO DE CORAIS DO RIO DE JANEIRO
* 
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0S 25 CONJUNTOS 
QUE,

HOJE, VÃO CANTAR NA SALA

A 

partir de hoje na Sala
Cecília Meireles, 25 co-
rais de 12 municípios
brasileiros estarão parti-

cipando do 8o Concurso de Corais
do Rio de Janeiro, promoção do
JORNAL DO BRASIL e da RÁ-
DIO JORNAL DO BRASIL-FM,
que conta com o apoio do Institu-
to Nacional de Música da Funarte
e o patrocínio de Coca-Cola Indús-
trias Ltda.

Dos grupos concorrentes, oito
são do Rio de Janeiro, três de São
Paulo, três de Nova Iguaçu, dois
de Presidente Prudente e dois de
Juiz de Fora. As cidades de Petró-
polis, Tiradentes, Santo Antônio
de Pãdua, Caxias, Vitória, Belo
Horizonte e Niterói participam,
cada uma, com um representante.

Em relação à formação vocal,
predominam os corais adultos e
juvenis de vozes mistas, que tota-
lizam 16 candidatos (oito para ca-
da categoria). Há sete corais ins-
critos na categoria de vozes infan-
tis e dois na categoria de vozes
iguais juvenis.

Para cada categoria, haverá
um Io pfêmio no valor de Cr$ 100
mil e um 2o prêmio no valor de Cr$
60 mil, além de Cr$ 40 mil para o
coral que melhor interpretar a sua
peça de confronto. Esses prêmios
poderão ser remanejados pelo júri,
caso não haja finalistas de deter-
minada categoria ou havendo em
número e qualidade inferiores às
demais.

As peças de confronto — em
número de quatro — foram enco-

mendadas especialmente para o
Concurso aos compositores Mi-
riam Rocha Pitta, Ernani Aguiar,
Henrique de Curitiba e Cirlei de
Holanda. Serão cantadas na etapa
eliminatória, cujas provas serão
realizadas quarta, quinta e sexta-
feira, às 16 horas, na Sala Cecília
Meireles, com entrada franca.

Para as provas da etapa final,
os corais classificados deverão
cantar uma peça de autor brasilei-
ro; uma peça de autor pré-
clássico, clássico, romântico ou
contemporâneo e uma peça do
folclore nacional ou internacional.
As provas finais serão realizadas
sábado e domingo, sempre às 16
horas, na Sala Cecília Meireles,
com ingressos a Cr$ 400 (platéia) e
Cr$ 200 (platéia superior).

O júri do 8o Concurso de Corais
do Rio de Janeiro será formado
pelos regentes corais Elza Laks-
chevitz (Coordenadora do Projeto
Villa-Lobos da Funarte) e Levino
de Alcântara (Diretor da Escola
de Música de Brasília) e pelos
compositores Edino Krieger (Dire-
tor do Instituto Nacional de Músi-
ca da Funarte), Ronaldo Miranda
(Chefe de Promoções do JORNAL
DO BRASIL) e Henrique de Curi-
tiba (autor de Aleluia, Paz na Ter-
ra, a peça de confronto destinada
aos corais juvenis de vozes
mistas).

Corais concorrentes
São os seguintes os corais que

concorrem ao 8o Concurso de Co-
rais do Rio de Janeiro:

CATEGORIA A
<Corais Infantis)
Coral do Colégio Anglo-Americano de
Botafogo — Rio de Janeiro — RJ — 50
integrantes — Regente: Tony Everton
Jr. — Repertório: Prova Eliminatória
— O Pião (Folclore — arranjo de Tony
Evertoni e Protesto Infantil, de Mi-
riam Rocha Pitta (confronto); Prova
Final — Va Pensicro, de Verdi, Acalan-
to, de Dorival Caymi, e O Pião (Foi-
clore).
Meninas Cantoras de Petrópolis —
Colégio Santa Isabel — Petrópolis —
RJ — 39 integrantes — Regente: Mar-
co Aurélio Xavier — Repertório: Prova
Eliminatória — Ave Maria, de Victória
e Protesto Infantil, de Miriam Rocha
Pitta (confronto); Prova Final — Noite
de Junho, de Lorenzo Fernandez, Ave
Maria, de Kodaly, e Cielito Lindo
(Folclore mexicano).
Coral Infantil do Instituto de Educa-
ção Santo Antônio — Nova Iguaçu —
RJ — 60 integrantes — Regente: Odet-
te de Freitas Tinoco — Repertório:
Prova Eliminatória — Rosastock, Hol-
derblut (Folclore austríaco) e Protesto
Infantil, de Miriam Rocha Pitta (con-
fronto); Prova Final — Rimas Infantis,
de Mary Benedetti e Carmem Aposto-
lo, A Abelha, de José Vieira Brandão e
Vinícius de Moraes, e Itabaiana (Foi-
clore da Paraíba — arranjo de Vieira
Brandão).
Coral da Escola Municipal Soares Pc-
reira — Rio de Janeiro — RJ — 35
integrantes — Regente: Anna Campei-
lo Egger — Repertório: Prova Elimina-
tória — In Monte Oliveti, de Giovani
Batista, e Protesto Infantil, de Miriam
Rocha Pitta (confronto); Prova Final
— Chove Chuva, de João Fernandes
Silva Neto, Ai Che questi occhi miei,
de Palestrina, e Maria durch ein Dorn-
wald ging (Folclore alemão).
Coral do Colégio Santo Inácio — Rio
de Janeiro — RJ — 50 integrantes —
Regente: Odette de Freitas Tinoco —
Repertório: Prova Eliminatória — El
Vito (Folclore espanhol) — arranjo de
André Levallois e Protesto Infantil, de
Miriam Rocha Pitta (confronto); Pro-
va Final — Os Carneirinhos, de Ricar-
do Tacuchian e Cecília Meireles, Al
Fonte, al prato, de Jacopo Pari, e O
Limão (Folclore brasileiro — arranjo
de Villa-Lobos).
Coral do Colégio Municipal Marechal
Castelo Branco — Duque de Caxias —
RJ — 40 integrantes — Regente: Ovi-
dio Cardoso dos Santos — Repertório;
Prova Eliminatória — Ontem ao Luar,
de Catulo da Paixão Cearense, e Pro-
testo Infantil, de Miriam Rocha Pitta
(confronto); Prova Final — Cânone a
Quatro Vozes, de Mozart, Azulão, de
Heckel Tavares, e Nesta Rua (Folclore

arranjo de Villa-Lobos).
Coro Mater Verbi dos Meninos Canto-
res da Academia — Colégio Cristo
Redentor — Juiz de Fora — MG — 22
integrantes —Regente: Otávio Garcia

Repertório: Prova Eliminatória —
Azulão, de Heckel Tavares, e Protesto
Infantil, de Miriam Rocha Pitta (con-
fronto); Prova Final — Negrinlio do
Pastoreio, de Barbosa Lessa, Ave Ma-
ria, de Henrique David Korenchen-
dier, e Arrazoada (Folclore do Pará —
arranjo de Ruy Parrot.

m

CATEGORIA B
(Corais Juvenis de Vozes
Iguais)
Coral do Colégio Iguaçuano — Nova
Iguaçu — RJ — 45 integrantes — Re-
gente: Tony Everton Jr. — Repertório:
Prova Eliminatória — Casinha Peque-
nina (Folclore brasileiro) e Sine Nomi-
ne et Sine Sensu. de Ernani Aguiar
(confronto); Prova Final — Pai Nosso
Sertanejo, de Nabor Nunes, Andança,
de Paulinho Tapajós, Edmundo Souto
e Danilo Caymmi. e Alecrim (Folclore
português i.

Madrigal Villa-Lobos — Presidente
Prudente — SP — 15 integrantes —
Regente: Marcos Júlio Sergl — Reper-
tório: Prova Eliminatória — Laudi alia
Virgine Maria, de Verdi, e Sine Nomi-
ne et Sine Sensu, de Ernani Aguiar
(confronto); Prova Final — Reginal
Coeli, de Ernani Aguiar, Ave Maria, de
Zoltan Kodaly, e Acalanto (Folclore —
arranjo de Aricó Jr.).

CATEGORIA C
(Corais Juvenis de Vozes
Mistas)
Coral Marista do Colégio São José —
Rio de Janeiro — RJ — 30 integrantes

Regente: Gilberto Bittencourt —
Repertório: Prova Eliminatória — Ti-
ra Coco (Folclore — arranjo de Carlos
Alberto Pinto da Fonseca) e Aleluia,
Paz na Terra, de Henrique de Curitiba
(confronto); Prova Final — Vassouri-
nhas, de Matias da Rocha (arranjo de
Carlos Alberto Pinto da Fonseca),
Abschiedslied, de Brahms, e Arroz
con Leche (Folclore — arranjo de Car-
los Gustavino).
Coral do Centro Educacional de Nite-
rói — Niterói — RJ — 110 integrantes

Regente: Ermano Soares de Sá —
Repertório: Prova Eliminatória — Ba-
julans, de Manuel Dias de Oliveira, e
Aleluia, Paz na Terra, de Henrique de
Curitiba; Prova final — Adivinhação,
de José Vieira Brandão (texto de Mar-
tins Alvarez), O Trenzinho. de Villa-
Lobos (texto de Catarina Santoro), e a
Maré Encheu (Folclore da Paraíba —
arranjo de Gazzi de Sá).
Coral do Instituto Benjamim Cons-
tant — Rio de Janeiro — RJ — 30
integrantes — Regente: Sidney de
Souza — Repertório: Prova Eliminató-
ria — Andança, de Paulinho Tapajós,
Edmundo Souto e Danilo Caymmi (ar-
ranjo de Sidney de Souza), e Aleluia,
Paz na Terra, de Henrique de Curitiba
(confronto); Prova Final — Cio da Ter-
ra, de Milton Nascimento e Chico
Buarque (arranjo de Sidney de Souza),
Minifuga, de Adhemar Saíde, e Deep
River (Folclore americano).
Coral Villa-Lobos — Instituto de Edu-
cação Santo Antônio — Nova Iguaçu
— RJ — Regente: Odette de Freitas
Tinoco — Repertório: Prova Elimina-
tória — In these delightful pleasant
groves, de Henry Purcell, e Aleluia,
Paz na Terra, de Henrique de Curitiba
(confronto); Prova Final — Amor Vit-
torioso, de Giovanni Gastoldi. A Ve-
lha Cotó, de Francisco Mignone, e
Deep River (spirituai — arranjo de
Walter Goodell).
Coral do Colégio de Pádua — Santo
Antonio de Pádua — RJ — 32 inte-
grantes — Regente: Celina Lavaquial
de Castro — Repertório: Prova Elimi-
natória — To Ourdion (anônimo do
século XVI) é Aleluia, Paz na Terra, de
Henrique de Curitiba (confronto); Pro-
va Final — Regina Coeli Laetare, de
Aichinger, Paisagem, de Ronaldo Mi-
randa (Texto de Vidocq Casas), e Si-
nha Moça Massurina (Folclore).
Coral do Colégio Estadual Brigadeiro
Schorcht — Rio de Janeiro — RJ — 43
integrantes — Regente: Solange Pinto
Mendonça — Repertório — Prova Eli-
minatória — It Was a Lover and His
Lass, de Thomas Morley, e Aleluia,
Paz na Terra, de Henrique de Curitiba
(conironto); Prova Final — Sommer-
lied, de Schumann, Iurupari e o Meni-
no (da série Duas Lendas Ameríndias),
de Villa-Lobos, e Mi Garganta (Folclo-
re argentino — arranjo de Carlos Gus-
tavino).
Coral Juvenil Júlia Pardini — Asso-
ciaçâo Artística Coral Júlia Pardini —
Belo Horizonte — MG — 32 integran-
tes — Regente: Alba Valéria Ribeiro
Reis — Repertório: Prova Eliminató-
ria — Berimbau, de Baden Powell e
Vinicius de Moraes (arranjo de Arlindo
Teixeira), e Aleluia, Paz na Terra, de
Henrique de Curitiba (confronto); Pro-
va Final — Kolinha. de Waldemar
Henrique (arranjo: Aricó Jr.t. Dindin-
rin-din (cancioneiro de Palacio — sé-
culo XVI) e Arrastão, de Edu Lobo e
Vinicius de Moraes (arranjo de Nelson
Matias da Silva).

Madrigal do Colégio Rio Branco —
São Paulo — SP — 32 integrantes —
Regente; Giovanni Paolo Momo — Re-

pertório: Prova Eliminatória — Suite
dos Pescadores, de Dorival Caymmi
(arranjo de Damiano Cozzela), e Ale-
luia, Paz na Terra, de Henrique de
Curitiba (confronto); Prova Final —
Ária, de J. S. Bach larranjo de Giovan-
ni Paolo Momo), Estrela É Lua Nova,
de Villa-Lobos, e Hark, I Hear the
Harps Eternal (spirituai — arranjo de
Alice Parker).

CATEGORIA D
(Corais Adultos de Vozes
Mistas)
Coral Bennett — Instituto Metodista
Bennett — Rio de Janeiro — RJ — 40
integrantes — Regente: Sidney Jorge
de Carvalho — Repertório: Prova Eli-
minatória — Agolonã, de Marlos No-
bre, e Vida, de Cirlei de Hollanda,
sobre texto de José Lino Grunewald
(confronto); Prova Final — Pai Gran-
de, de Milton Nascimento (arranjo de
Sérgio Menezes), Es Ist das Heil Uns
Kominen Her, de Brahms, e Godown,
Moses (spirituai — arranjo de Noble
Cain).
Grupo Contraste — Rio de Janeiro —
RJ — 8 integrantes — Regente: Rober-
to Pinto Victorio — Repertório: Prova
Eliminatória — Proesas de Solon, de
Pixinguinha. e Vida, de Cirlei de Hol-
landa sobre texto de José Lino Grune-
wald (confronto); Prova Final — Choro
dos Minerais, de Taygoara Nunes,
Windy, de Astor Piazzola, e Mulher
Rendeira (Folclore).
Madrigal Ad Libitum — Juiz de Fora
— 16 integrantes — Regente: Ciro José
Tabet — Repertório: Prova Eliminató-
ria — Super Flumina, de Palestrina, e
Vida, de Cirlei de Hollanda sobre texto
de José Lino Grunewald (confronto),
Prova Final — O Magnum Misterium,
de Victoria, Paisagem, de Ronaldo Mi-
randa (texto de Vidocq Casas) e Hora
(folclore israelita).
Coral da Universidade Federal do Es-
pirito Santo — Vitória — ES — 38
integrantes — Regente: Cláudio Mo-
desto dos Reis — Repertório: Prova
Eliminatória — Salada Italiana, de
Richard Genne, e Vida, de Cirlei de
Hollanda sobre texto de José Lino
Grunewald (confronto); Prova Final —
Vamus Aloanda, de Camargo Guar-

nieri, Ave Maria, de Anton Bruckner, e
Mulher Rendeira (Folclore — arranjo
de Carlos Alberto Pinto da Fonseca).

Coral Manuel Dias de Oliveira — So-
ciedade Manuel Dias de Oliveira —
Tiradentes — MG — 24 integrantes —
Regente: André Luiz Dias Pires —
Repertório: Eliminatória — Surrexit
Dominus. de Manuel Dias de Oliveira,
e Vida, de Cirlei de Hollanda sobre
texto de José Lino Grunewald (con-
fronto); Prova Final — Motetos para a
Procissão do Enterro do Senhor, de
Manuel Dias de Oliveira, Gloria Sei
Dir Gesungen, de J. S. Bach, e Pacha-
mana (Folclore — arranjo de Esther
Scliar).
Grupo Cantoíivre — São Paulo — SP

20 integrantes — Regente: Thelma
Chan — Repertório: Prova Eliminató-
ria — Sabiá, Coração de uma Viola, de
Aylton Escobar, e Vida. de Cirlei de
Hollanda sobre texto de José Lino
Grunewald (confronto); Prova Final —
Receita de Vatapá, de Carlos Alberto
Pinto da Fonseca, A Primeira Missa e
o Papagaio, de Oswaldo Lacerda (tex-
to de Cassiano Ricardo), e Sereia do
Mar (Folclore do Rio Grande do Norte

arranjo de Ernest Mahle).
Discantus — Associação Coral Discan-
tus — Presidente Prudente — SP — 20
integrantes — Regente: Antonio
Custódio Jorge Neto — Repertório
Prova Eliminatória — La Bataille de
Marignan, de Clement Janequim, e
Vida, de Cirlei de Hollanda sobre texto
de José Lino Grunewald (confronto);
Prova Final — A Rosa c um Jardim, de
Bruno Kiefer (texto de Carlos Drum-
mond de Andrade). Vinea mea Electa.
de Francis Poulenc. Pongalc por Las
hileras (Folclore chileno — arranjo de
José Vallesi).
UMCORAL — São Paulo — SP — 24
integrantes — Regente: Abel Luis Ro-
cha — Repertório: Prova Eliminatória

A Arca de Noé, de Ernest Mahle
(texto de Vinicius de Moraes), e Vida,
de Cirlei de Hollanda sobre texto de
José Lino Grunewald (confronto); Pro-
va Final — Damine Jesu. de José Mau-
ricio Nunes Garcia, Christus factus
est, de Anton Bruckner, e Fraternida-
de (Folclore — arranjo de Sérgio Vas-
concelos Corrêa).

©

A ORDEM DE APRESENTAÇÃO

NAS ELIMINATÓRIAS
Quarta-feira, dia 6

Corais infantis e vozes
iguais juvenis
Coral do Colégio Anglo-
Americano de Botafogo
Meninas Cantoras de Petró-
polis
Coral do Instituto de Educa-
ção Santo Antônio
Coral da Escola Municipal
Soares Pereira
Coral do Colégio Santo Inácio
Coral do Colégio Municipal
Marechal Castelo Branco
Coral do Colégio Iguaçuano

Quinta-feira, dia 7

Corais juvenis e adultos de
• vozes mistas
Coral Marista do Colégio São
José
Coral do Centro Educacional
de Niterói

| Coral do Instituto Benjamin
Constant
Coral Villa-Lobos

Coral do Colégio Estadual Bri-
gadeiro Schorcht
Coral Bennett
Grupo Contraste
Sexta-feira, dia 8
— Todos os corais de cidades
distantes do Rio
Coro Mater Verbi dos Meninos
Cantores da Academia (Juiz
de Fora)
Madrigal Villa-Lobos (presi-
dente Prudente)
Coral do Colégio de Pádua
(Santo Antônio de Pádua)
Coral Juvenil Júlia Pardini
(Belo Horizonte)
Madrigal do Colégio Rio Bran-
co (Sào Paulo)
Madrigal Ad Libitum (Juiz de
Fora)
Coral da Universidade Federal
do Espirito Santo (Vitória)
Coral Manuel Dias de Oliveira
(Tiradentes)
Grupo Cantoíivre (São Paulo)
Discantus (Presidente Pru-
dente)
Umcorai (São Paulo)

- -n

José Carlos Oliveira

CARTA SOBRE

A SELYAGERIA

HABITUAL

• O viajante Thor Dag, escandinavo, está
no Rio estudando os Òostumes desta socie-
dade. Suas anotações são feitas em cader-
nos especiais, onde registra os aconteci-
mentos já submetidos a disciplina antro-
pológica — vale dizer, constitui7ido, já,
fragmentos da monografia que escrevera
ao fim de suas andanças tropicais. Mas
Thor, todos os dias, escreve também uma
cartinha a sua noiva, Ingrid, e nessas
rápidas mensagens abandona o conheci-
mento cientifico e se torna um cronista
subjetivo, algo irônico, da realidade hu-
mana e social que vê diante de si. Repro-
duzimos agora alguns trechos da carta
que enviou ontem a Ingrid, sua tioiva
loura, violoncelista na Orquestra Sinfôrii- .
ca de Oslo.

aUERIDA 

Ing. — Acabo de ver a
maneira pela qual a Polícia Mili-
tar opera nas favelas do Rio de
Janeiro. Um grupo de soldados

chefiados pelo Tenente X. subiu o morro
para realizar a Operação Peneira — uma
batida, ou blitz, destinada a separar o joio
do trigo. O trigo é o povo. O joio são os
bandidos — e neste caso específico, os
traficantes de drogas.

Os soldados traziam metralhadoras,
revólveres e cassetetes. Chegaram no fim
da tarde. Tiraram os homens de suas ca-
sas. Exigiram os documentos. Esses do-
cumentos devem preencher duas exigên-
cias. Primeiro, devem ser carteiras de tra-
balho. Segundo, devem conter anotações
de algum patrão atestando que o portador.
da mesma está trabalhando. Na falta de
ambos os requisitos, ou de um deles, o
indivíduo é considerado vadio, suspeito e,
por extensão, traficante de drogas. Para
saber se não é traficante de drogas, é
preciso levá-lo à delegacia ou ao quartel,
onde, através de suas impressões digitais,
poderão responder se, sim ou não, ele tem
antecedentes criminais. Se tiver qualquer
antecedente criminal, mesmo que sem re-
lação com o tráfico de drogas — objetivo
da batida — ficará preso.

Sete homens negros, adultos e jovens,
encontravam-se na situação de suspeitos.
O Tenente X. ordenou que descessem o
morro sob forte escolta. Para evitar que
fugissem, a prática determina que sejam
algemados uns nos outros. Mas o comando
de ataque da PM náo dispunha de algemas
suficientes.

Havia, porém, no equipamento poli-
ciai uma corda comprida, grossa e resis-
tente. Os sete prisioneiros foram amarra-
dos pelo pescoço. A cena lembrava antigo
costume brasileiro dos tempos da escravi-
dão, quando os capitães-do-mato captura-
vam desta maneira os escravos fugidos.
Neste episódio, de um gênero rotineiro,
devemos considerar dois pontos:

IOs 
sete homens laçados por cordas

náo eram traficantes. Eram trabalha-
dores. Alguns estavam empregados mas
náo encontraram os documentos. Alguns
outros também trabalhavam mas não dis-
punham, no momento, de carteiras assina-
das. Os demais eram desempregados re-
centes, vítimas da crise econômica que
abala o Brasil. Mas só poderiam recuperar
suas identidades honestas, de homens
isentos de culpa criminal, depois de passa-
rem por todas as humilhações descritas
acima. Não é a lei: são os costumes que
determinam isso.

2 
Se não é evidentemente correto amar-
rar homens presumivelmente inocen-

tes numa corda passada ao pescoço, a
explicação do Tenente X também náo
parece absurda. O culpado, segundo ele, é
um vago almoxarifado que não providen-
cia o número suficiente de algemas. A PM
precisa de multidões de algemas, já que
nessas batidas tem que amarrar, de um
modo ou de outro, tanto os culpados quan-
to os inocentes.

Acompanhei este episódio pelos jor-
nais. que lhe deram ampla cobertura. De
um estudo superficial desses fatos, decor-
rem algumas observações curiosas que lhe
passarei na próxima carta. Aguarde. Estou
contente no Rio, onde do outro lado da
cidade, na Zona Sul, há sempre sol, mesmo
tímido, sobre o largo mar azul. Esta cidade
é uma planície humana contínua, num
sentido mágico, pois numa única linha
reta vem do sertão e se perde no mar. Mas
é uma linha, além de imaginária no senti-
do geométrico, mágica no sentido exato da
palavra. Porque nessa planície humana,
todos se assemelham pela fala, os sonhos,
os jogos, as festas, as esperanças, há um
abismo incomensuravel. um rombo bem
no meio da paisagem antropológica contí-
nua, determinando o confinamento de
duas populações, em aparência idênticas,
nos seus respectivos guetos: o dos muitis-
simo pobre e o dos muitíssimo ricos. Um
beijo, querida Ing, do seu noivo queimado
de sol — Thor".

J
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A PISCINA TERMICA EM JARDIM TROPICAL

, preparar na hora. Os pregos do restau- TTn<?r>P(iae-Pm de gfraca nara I . Lu.x'lt0Cr,S 14 mil" ^,5asa! 
CIS !5,,„Viom Ho Pr< i mil "WO a CrS 3 mil JtlOSpea.d.geIIl u.c gici^ct ijaici . a, nul g0g Suite exec. CrS 25 mil. Suite

,00 Ha um segundo, de nome Pra?a do as CrianQaS, neste mes. A home- luxo CrS 28 mil- Presidencial Cr$ 56 mil.
• VtWr-^" Amparo, onde os precjos sao mais aces- nagem aO Dia das CrlancaS e ^7 !r Cercado por coquelros e dunas de area

|RE^ sweis. Ocafe da t^nhaincluidona, uma das 0fertaS espedais de '' branca de Itapoa.
diana, alem do tradicional (pao, flam- u of pic: rinro Pst.relas ^Sr^~rrr— Meridien-Bahia — Tem 500 aparta-'• * bre, ovos, etc.), oferece um autentico aigUIlS IlCieiS L ' ¦~\l/oo: \\zobg- metitos nos seus 23 andares. No terraqo'"cafe nordestino, ou seja cuzcus, carne- Ate 12 ailOS, eiaS HaO pagam XlO I funcionam um bar e o restaurante Sun-
de-sol e tapioca, esta feita na presenga Laie de Pedra em Porto Alegre. Tropics, com teto movel, coberto em
do cliente. Sextas e sabados a noite, Ma osn Dinln'niltnn TTnfpl p nn H - caso de chuva para que as refeigoes a
queijos e vinhos, a CrS 1 mil 700 por NO S8.0 PaUlO JnJ.it.On rlOt TmTTTnA _ o unico hotel beira da piscina nao se interrompam.

- cabeca (quem quiser e puder bebe BraSiltOIl SaO PaUlO, tambem <.wKstrelas da Capital paranaense 6 o No restaurante panoramico Saint Ho-
1^^ AO PAULO — Seis hotels estao come a noite inteira). Feijoada aos saba- pctno livrps dp dpsoesas de hOS- romnpstrp - a 5km do Centra nore, reunem-se os elegantes da cidade.
classificados pela Embratur na catego- dos e aos domingos. bufe nordestino eStaO MeS de desp^ Qe no 

_ qu Caanpgb« Duas quadras de tenis. autolocadora,
na cinco estrelas. completo. pedagem, CaSO OCUpeill U lie a . „em e jarciim indivi- microonibus de 15 em 15 minutos entre

Grand Hotel Ca'D'Oro - Pica TO Tem duas quadras de tenis com gra- mo quarto dOS paiS. 
' 

|f™,° nnas niseinas uma termica e ou- hotel e praias proximas. Apto. solt,
Rua Augusta, 129 Piscina aquecida ma sintetica. coisa rara nos hoteis brasi- Alem dOS ServiCOS, COmunS a tra externa Campo de minigolfe, qua- standard CrS 11 mil. Solt. lux. CrS 13
num jardim tropical de 2 mil 800 metres leiros. Duas piscinas em meio a coquei- „¦ rat,Peoria OS rira noUvalente (tenis volei, basquete, mil. Apto. casal standard CrS 13 mil.
quadrados. Piscina panoramica coberta ros, uma palho?a tipica dos Pescadores tOdOS da mesma CaLegorid, Ut» 

ft^hnii ninv^rnund cavalos para mon- Casal luxo Cr$ 15 mil. Suite junior CrS
no 23° andar, quadra de tenis, salao de da regiao serve de bar. O hotel sofreu CinCO estrelas OStentam atl atl- ^tebiol),j>llaygr 

, 
^ 

P 
de remQ 17 ^ suite luxo CrS 24 mil. Presiden-

jogos, sala de ginastica e fisioterapia, criticas locais (muito mais pela nvalida- variation O Grand Hotel tana, lago parap .
sauna, canil, telex (011) 21765. Bar da de entre Olinda e Recife, que se sentiu VOS V^GOS. 

Ponvencls^'JunaSsagem So Bahia Othon Palace - Localizado
lareira e piano bar. Tel.: 256-5011. No ofendido), por ser considerate longe do Ca D OrO de SaO FaUlO, 

J)Or 
deconyeDes sauna^rnass«8™. ™°e

no bairro de Ondina, tem praia quase
restaurante Lido, do Hotel, serve-se o aeroporto. Isso tambem foi resolvido. exemplO, tem piSCma aquecida «rapia. aP. muwmua , , 

privativa para os hospedes. Churrasca-
half american breakfast, pre?o incluido hospede dispoe de um carro para rodar, mim iardim trODiCal de 2 mil Fo-/ do Icuacu — O segundo cinco ria a beira da piscina. Salao de conven-
na diaria. No restaurante Ca'D'Oro, prego incluido na diaria, ate 100km por Jnnrv,^ cTmI 1H P1 a7a onde estSas do Parana e o Hotel Bourbon- coes para 600 pessoas. Transporte pro-
considerado um dos melhores do pais, dia. mais do que suficienie para resolver 800m . O MaKSOUd Fiaza, Onae ffm 17R aoartamentos duas piscinas, prio, 24 automoveis especiais, perto do |
Codornas com Polenta Alia Bergamas- problemas profissionais ou se divertir ha pOUCO Se apresentOU O Can- ™ 

miadras de tenis uma suite presi- Centra de algumas praias. Diarias: Ap-
ca e Cannard Alia Presse Flambe. Dia- em Recife. Diarias: superior, CrS 12 mil fQr e mUSiCO de jaZZ Bobby Uncial e auatro suites standard. Salas to. solt. standar Cr$ 11 mil 970. Casal
rias: ap. standard Cr$ 14 mil 300 (uma 600, solteiro e CrS 14 mil. casal, luxo, CrS gLJl p 

" 
opmnrP um astrO rieMolos S d dois bares um CrS 13 mil. Suite solteiro superluxo CrS

pessoa), CrS 17 mil 380 (duas); superior, 14 mil, solteiro e CrS 15 mil 600, casal; ShOlt, temsempre Um d.bUU de jogos, playgrouna, cwis oares 16 
mii 740. Suite casal CrS 18 mil. Tres

CrS 20 mil 350 (uma), Cr$ 24 mil 200 suite executivo, CrS 25 mil; suite luxo, intemaClOnal. Computadoies delies juntcn piscina^cine^a' restaurantes, cozinha internacional.
Suites especiais a partir de Cr$ 26 mil Cr$ 28 mil; presidencial, Cr$ 56 mil Fica registl'am tOdOS OS pedidOS dOS ^xo CrS 13 mil 300. duplo simples Luxor Convento do Carmo - Predio
400- T . na Av. Jose Moreira, 2 200. Tel (081) 431- uAcrvorloo Hocrlp rpcpn^fl a mar- 11 mil 700 luxo CrS 14 mil 800 colonial do antigo Convento da Ordem

Sao Paulo Hilton Hotel - Av. Ipi- 2955, telex (081) 1324-QRET -BR. hOSpedeS, deSde reserva a mai Cr$ 1. 
21 

700, luxo Crt! 
^ 

d0 
Carm0i bairro de Sant0 Antonio, que

ranga, 165. Tem 391 apartamentos com ca predlleta da pasta de denteS. ^,? ?nn integra 0 conjunto do Pelourinho. As
vista panoramica para a cidad& Telefo- q ttq+p] QuatlO RodaS, de Reci- | celas das freiras fbram conservaclas e
ne com discagem direta, radio FM e TV -^r^c fo tpm 11m vivpirn (ip laSOStaS 1 transformadas em apartamentos. O Mu-
em cores. Cnancas, nao importa a ida- ^em U VlVeiTO ae lagObldis, seu do Carmo flea no mesmo conjunto
de, nao pagam, caso ocupem 0 mesmo fpara que O Cliente eSCOina S- arquitetonico. Apto. solt, standard CrS
quarto dos pais. No 32° andar, 0 Hilton mande Drepara-laS na hora. Co- . 

• /^v\ 8 mil 010. Especial CrS 8 mil 910. Suites
Hoof oferece cozinha internacional e M /Pm— nVipr>Q anni tnrin OllP 111T1 PinCO T1 CrS 13 mil e suites casal CrS 71 mil.
jantar dan?ante, mas fecha aos domin- nne^a aqUl tUOO que UII1 LillC t Triplo standard CrS 10 mil 680. Especial
gos. Ha, ainda, um pub, o London Ta- estrelas pode Oiei'ecer para seu no; CrS 11 mil 880. Luxo CrS 16 mil 680.
vern, ponto de encontro no almogo, e ¦ pnnfnrtn I Suite especial Cr$ 17 mil 880 e triplo CrS
que a noite se transforma em par- uvj. 220 mil 400.
discoteque, com musica em fita. A pisci- ORTO ALEGRE — O Laje de Salvador Praia Hotel — Localizado
na flea no 10° andar e dispoe do bar pedra e 0 plaza Sa0 Rafaei sa0 os cinco ¦¦ HORIZONTE — O Othon no bairro de Ondina, tem praia particu-Varanda. Ap. standard Cr$ 16 rml 830, estrelas do Ri0 Grande do Sul. O que e o Grande Hotel de lar Para hospedes. Piscina, american
superior, Cr$ 17 iml 840, top class Cr$ 21 0ferece maior variedade de servipos e ^ Palace, d I* tj, san os dois uni- bar, locadora de automoveis, galeria de
mil 910, duplo standard Cr^ 18imil 730, Laje de Pedra na serra gaucha, em \ ri3'Minne pinqsinra'dos na cateeoria arte- sala0 Para coqueteis e reunioes.
duplo, top class C^ 21 mil 350. Tel.. 256- canela, justamente por se localizar fora / ^\ cos de cliassiflciadosnJ categorta Garagem playground Diarias: apto0033. Telex (011) 21981. dos centres urbanos e precisar atrair f emco Q anarta- standard Cr$ 11 mil 880. Apto. luxo Cr$Brasilton Sao Paulo — Rua Martins .l6sr)edes / • conforto e prepos diferentes. O aparta junior rrt 14 mil 300 SuiteFontes, 330. Filhos que ocupem o mes- Laje de Pedra —Criangas ate 12 anos [ O jJi SnH^^it^Dre^denc^al sai por CrSM senior CrS 16 mil 200. Suite luxo CrS 18I mo apartamento dos pais nao pagam. nao Dacam hospedagem, este mes, dedi- \ I P * suite presidencial, P qqq RpciftenpiQi CrS 13 milNo Braseiro Grill Restaurant, churrasco "adoaelas^emde 

um restaurante \ / mil por dia, para casal, enquanto o mais ™l you. Residenciai Cr$ u mil.
gadcho, com braseiro giratorio. No Ta- J™ bar o hotel Se V / oneroso do Grande Hotel a juite nobre' ^ A.verna Terrago, refeigoes leves a ameri- 1,nter"aclona' e « n0de saborear custa CrS 15 mil 600 para dois. *~A

j cana. A piscina flea no 19° andar, onde variedade de queijos e vinhos, nacionais Othon Palace Hotel— A suite presi-
tambem funciona o bar. Taxa de servi- importados e o fondue de queijo dencial oferece um apartamento com- ^ r ^ J>K

I go, 10%. Ap. solt. standard, Cr$ 14 mil cafe colonial,'refeigao tipica, composta . a pleto, com sala de reuniao, sala de estar, / XL \ W
500, medio solteiro, CrS 15 mil 500, luxo de Varios tipos de tortas, frios, paes N ^ P\ ^ f\ /\ /\ quartos para casal e solteiro, dois ba- '
solteiro, Cr$ 17 mil, standard, casal CrS doces e servido no coffee-shop, desde IV'/ / \7JhI nheiros e cozinha. Ja a suite executiva
16 mil, medio casal. Cr$ 17v mil, luxo e se faga o pedido com antecedencia. A K)' A/?, Acl/vV _ na qual se cobram diarias de Cr$ 29 ____casal, CrS 18 mil 500, suite executiva, g lao de beleza baby-sitter, piscinas <T /:. \S(vJ ( / L/\ / /M mil 160 para solteiro, e CrS 32 mil 400
CrS 28 mil 500. Tel.: 258-5811. Telex (011) termicas, parques de recreagao, equita- V ^ \ para casal so nao tem cozinha, e o

I 25558. pan pinpma tpatrn A 124 km de Porto //(a/^t/yaRi/>!*/ ivir\iAuni I bsnheiro e um s6. No cafe da manna, HjH ,
Eiaoraa.Boul»vara-A«. Sao Luis, 450 apartamento" '(ft|Wp «os. Iratas suc03 coalh.a.s lowrte^ «>

I 234. Oferece pregos especiais para gru- com 16 suites. Os apartamentos de luxo \v( j 
' presunto, alem de cafe, lei tee pao. No hoteis cinco e^re as p ¦

pos em fins de semana (valido de sexta a simples, neste mes, estao a CrS 12 mil nj 1 J restaurante, pratos tradicionais e espe- clonal e o Carl on, 'ifK
segunda de manha): a partir de CrS 9 i50 e o duplo, CrS 13 mil 500. Superluxo T cialidades da cozinha francesa. O mais suas gerencias pregos 50% infenpres
mil 500, cada pessoa. O Cafe do Boule- double, CrS 14 mil 900, enquanto que as f/7?if fjjA\ ^ j j soflsticado, o Soufle de Lagosta k la em suas man^ern
var nunca fecha e se tornou ponto tradi- suites estao por Cr$ 24 mil. „/ ^ // bC) // $//\ °1 j Gourment, sai por CrS 2 milI 950. O de seus^ simUwes do Rio,

I clonal na noite de Sao Paulo, e um Plaza Sao Rafael - Cerca de 400 Y - \\u ^ J / espeto de camaroes a Danielle, Cr$ 2 mil Sao^^?aui°^^H^RlehP^'SNariona?
I coffee shop com pratos rapidos. O Res- funcionarios fleam a disposigao dos hos- 1 U7] || ml J / 500. Vinhos Haute Santernuis, frances Carlton, (5 Ma . . , . d do fun-

taurante Eldorado apresenta cardapio pedes, que contam com restaurante in- i . I W II if] / / CrS 10 mil 500 a garrafa. ou o portugues expltaq executivos
com pratos tipicos brasileiros, musica ternacional (pregos que variam de CrS H J M iM/ / A Serra do Ayres, C S 4 mii S0°. damentataente do fluxc^e^xecumos
ao vivo e pista de dangas. Apto. single mil 300 para o Fil& a Sao Rafael, ate CrS V7 /~V ll/jJ / rO Grande Hotel deAraxa - A suite e de ftmdon&los governamentais de
CrS 12 mil 950 a CrS 14 mil 950. duplo j mil 800 para buffet), uma churrasca- f €r~~TZ> / b~> nobre tem decoragao, carpete e, even- outros Est ados. . 

os maisCrS 15 mil 750 a CrS 23 mil (para nup- ria salao de cha e bar. Centra de con- f I / tualmente, televisor e geladeira, alem Assim, nao ttna sentido prego
cias). Suites ate duas pessoas, Brasilia, vengoes, sauna, institute de beleza, loja / / / de sala e dois quartos, casal e solteiro. A elevados!. E^nos ®eS?na,d^idas
CrS 27 mil 500, Eldorado CrS de CrS 26 de passagens aereas e excursoes tunsti- / / / suite luxo oferece, por uma diana de Cr$ rms de sexta a domingo, sao reduzidas
mil a Cr$ 30 mil, nupcial, Cr$ 35 mil. Tel. Cas e floricultura, alem de uma galeria / C^J) >^j) / / 14 mil 300 (so recebendo casais , sempre de 30^ Trata-se de um acordo que os
256-8833. Telex C011) 22490. de arte. Tem ainda quatro salas de / /ffix uTffVS / / TV e geladeira, embora o Item luxo saia hoteleiros flzeram com os agentes de

Caesar Park Hotel — Rua Augusta, reunioes, tambem destinadas a almogos // /M) III Mil / / perdendo para o outro, em detalhes via^e™.p^f^. 
tPTti'1S4 anarta-

1508. Restaurante Triclinium, cozinha de executivos e um salao de festas para otff M M l U. como a decoragao que mexiste e falta Hotel Naaonai - iem apana
internacional e pratos brasileiros em 600 pessoas. Sao 284 apartamentos, en- ^IaJ ^ // ZZ / box no banheiro. O cafe da manha tem (TV canais de••atmosfera soflsticada", segundo o guia tre duplos, standard e suites. A diaria / // 0 // UB 1 b\A^%> ratas vanadas, sucos, Presunt°sn coa" 

^The leading Hotels of the World. Ha para o standard e CrS 10 mil 500. v! If I EH < / lhadas e queijos. No restaurante, o pra- 1< M, telefone, geladeira, ar condiciona
ainda o Solarium e o Atrium, american- duplos, CrS 13 mil. As diarias incluem / // /.„// // J—// / / , mais caro' Caniarao a Gr^a' c^s^a dp, etc.) Os o pe' t
bar com musica-ambiente. Apto. solt. a cafe da manha. e todas as despesas sao / 1/ 11 IjZZjJ / / CrS 2 mil 800. O vinho mais flno, Cote algumas regalias como cesta de fmta^ e
partir de CrS 17 mil. Casal CrS 19 mil aCrescidas de 10%. / *¦ ^ 1 n / Tourrone, frances, Cr$ 4 mil a garrafa. flores. Lojas, agincias de turismo, cabe-
500. Sao 200 apartamentos, seis suites. y / \S~X-—n leireiros, barbeiros dois saloes de con-
Tel* 285-6622 Telex (011) 22539. £?> t—» ^A In* 0 I v '•£. vengoes. Fica no SHS (Setor de Hotels

CaS^^ N^'em c^lf- I C^> ^ /f

mm i- lm$ Mars
I ^dupafscomatriumlobby: os / M II W\ 700; suites de CrS 18 mil 500 a CrS 75 mil,

terragos dos apartamentos se abrem / ILJ' | I '• a presidencial. anart:i
para uma verdadeira praga no meio do IP] IF! I Carlton Hotel Tem 201 aparta-
ediflcio. No nightclub 150, atragoes in- fdr W W 1 mentos e servigo comum de cinco estre-
ternacionais(BobbyShort,cantoremu- jLJ o las- Restaurantes, saunas, bares, pisci-
sico de jazz, foi a mais recente). Sistema 1 W SI  (y ALVADOR - Nesta cidade de na. garagem com manobnstas, dois sa-
de computacao eletronica registra to- "i"™ ANAUS — Localizado na /_  1V muitos hoteis, cinco possuem a catego- loes de convengoes. Fica na Quadra 5,
dos os pedidos dos hospedes. desde a Praia da Ponta Negra, a 30 minutos do <£==53 ria cinco estrelas. Quatro Rodas - E o bloco Q. do Setor de Hotels Sul. Apta
reserva do apartamento a marca prefe centra de Manaus, flea o unico cinco 1/ mais novo hotel de Salvador, inaugura- solt Cr$ 7 mil 680; casal Crt5 9 mil 120
rida de pasta dental. Todos apartamen- estrelas na cidade. /^^)) do ano passado. Tem cinco quadras de
tos de frente, banheiro privativo e ba- Tropical Hotel— Unico a ter piscina /Oui \ tenis (uma coberta), minicampo de gol- . ^ r^ i^mfi 9nn lfP cU ^ mi
nheira No Cafe Brasserie Bela Vista, e um pequeno zoologico com ammals da 7/W}\ 7m/TM fe lago com barquinhos, trts restauran- suites, de Cr$ 13 mil1200 ate Cr$ 31 mil
cozinha brasfldra e internacional. fe^ regiao, desde aves trepadeiras ate feli- [ M < \ ,. tes' sllao de convengoes. Diarias: apto. 800. A presidencial e mars modesta do
ioada aos s&bados. Dois restaurantes de nos como ongas e tigres. Possui um V \ ». • | solt. CrS 12 mil 600. Casal CrS 14 mil. | que a do Nacional. Tel. 226-7320.
categoria internacional. Vikings, espe- pequeno centra comercial onde so sao UJ\ M \ 1 \ 
cializado em comida escandinava, e La vendidos artigos da Zona Franca. Quem n li \U71n i \
Cuisine du Soleil (Chef Roger Verge), quiser pechinchar um pouco mais deve m\\ \0 \ \ \ A . * /C t If L,
Apto. luma pessoa), de CrS 21 mil 900 a pagar CrS 500 por uma passagem de O )— \ \ JJ hf 61 lih M Of f* I A &
CrS 37 mil 400. Duas pessoas, CrS 25 mil 6nibus, aguardar as saldas de hora em \ >— \ \ TiU VVl ^^11 Vl V i V JJ
900 a CrS 48 mil 200. Suites variam de «ora, e tentar pregos menores em Ma- \ <-=—\ \ ^
CrS 46 mil 300 a CrS 139 mil 900. naii?- ^ \ \ \ Com vista panoramica das ilhas de Itacurug^.

e igual aos dos hoteis quatro estrelas. 1 \ 0. \ \ 
'*• 

I plAno de ferias maravilhosas
com acrescimo de 10% de taxa de servi- \ ==^ 

' 
\ \ GRANDES-PROMOC0ESC/REFEIC0ESINCLUIDAS. NOSSA COMIDA EDELICIOSA

]Q: melSSSlcS^amSS: .A ClEEEStp \ \ IDEAL PARA LUA DE MEL, C/UMA DIARIA GRATUITA
-jiiffrrs L 

' 
jo. chocolate, cha, um pequeno pao, *-l \\U /~\ \ /T\\\\ '• \ \ \o\ at Apartamentos com ar condicionado, TV cores, geladeira, telefone,

<>—Il«— manteiga sem sal, alem de cafe com • I \\»LA \ll^\\\\ \ canais de som, varandao c/rede, piscina, tobo cigua, salao de jogos,
cada um aCrsVmuSats Ss \ 

' 
W^iiM\\ \ / sauna, restaurante e bar internacionais. Passeios de Saveiro.

i mais interessantes do rio Negro, ate I ~*l\\ 
\ A J/~\\ Informa?6es e rescrvas: Estrada Rio Santos, Km 21. Tel.: 788-2500/Lcblon 239-9394 -

mesmo o encontro das aguas. As despe- i Ipancma 287-0999 - Copacabana 255-3320,255-0834 — Centto 221-2022
y~f§. sas dos barcos. de propriedade do hotel, —OU NO SEU AGENTE DE V1AGENS — CAM1NHO DE ANGRA i

JBm WECIFE — Em meio a coquei- sao pagas por iora. szi Av, rjr*nTiTTA
I ros nativos da praia de Rio Doce, em Com televisao em cores e banhos U'sSAk 0\vy  di

Olinda, fica o unico cinco estrelas de termicos em todos os 358 apartamentos, , m JM ^ i 7T ~ ~ ~
Pernambuco divididosemseteclasses:stmpies,stan- ft Js> i ^ O seu programa do fim de semana

Hotel Quatro Rodas—Seu principal dard superior e de luxo. suites junlores. \ I A f 1 / \ V /SjS . esta nO CadeiTlO B de Sexta-feira
restaurante chama-se Vila de Olinda e especial, nobre e presiaenciai. A diana M R\ V \1 f(\\
tem como novidade mais recente um de um standard de luxo. por exemplo, jljf 1 *j-' " A \M T\TTTTD rn a Cjiti
viveiro de lagostas. onde o hospede es- custa CrS 15 mil 700. enquanto a suite f VJ/_  A_F —^ XJl. V lrt 1 A-Otil

I colhe uma. paga pela peso e manda ™bre chega a CrS 52 mil 300. 1

À PISCINA TÉRMICA EM JARDIM TROPICAL

Luxo solt. CrS 14 mil. Luxo casal CrS 15
mil 600. Suíte exec. CrS 25 mil. Suite
luxo CrS 28 mil. Presidencial CrS 56 mil.
Cercado por coqueiros e dunas de areia
branca de Itapoã.

Meridien-Bahia — Tem 500 aparta-
mentos nos seus 23 andares. No terraço
funcionam um bar e o restaurante Sun-
Tropics, com teto móvel, coberto em
caso de chuva para que as refeições à
beira da piscina não se interrompam.
No restaurante panorâmico Saint Ho-
noré, reúnem-se os elegantes da cidade.
Duas quadras de tênis, autolocadora,
microônibus de 15 em 15 minutos entre
hotel e praias próximas. Apto. solt.
standard CrS 11 mil. Solt. lux. CrS 13
mil. Apto. casal standard CrS 13 mil.
Casal luxo CrS 15 mil. Suíte júnior CrS
17 mil. Suite luxo Cr$ 24 mil. Presiden-
ciai CrS 28 mil.

Bahia Othòn Palace — Localizado
no bairro de Ondina, tem praia quase
privativa para os hóspedes. Churrasca-
ria à beira da piscina. Salão de conven-
çóes para 600 pessoas. Transporte pró-
prio, 24 automóveis especiais, perto do
Centro de algumas praias. Diárias: Ap-
to. solt. standar CrS 11 mil 970. Casal
Cr$ 13 mil. Suíte solteiro superluxo CrS
16 mil 740. Suíte casal CrS 18 mil. Trés
restaurantes, cozinha internacional.

Luxor Convento do Carmo — Prédio
colonial do antigo Convento da Ordem
do Carmo, bairro de Santo Antônio, que
integra o conjunto do Pelourinho. As
celas das freiras foram conservadas e
transformadas em apartamentos. O Mu-
seu do Carmo fica no mesmo conjunto
arquitetônico. Apto. solt. standard CrS
8 mil 010. Especial CrS 8 mil 910. Suítes
CrS 13 mil e suítes casal CrS 71 mil.
Triplo standard Cr$ 10 mil 680. Especial
CrS 11 mil 880. Luxo CrS 16 mil 680.
Suíte especial Cr$ 17 mil 880 e triplo CrS
220 mil 400.

Salvador Praia Hotel — Localizado
no bairro de Ondina, tem praia particu-
lar para hóspedes. Piscina, american
bar, locadora de automóveis, galeria de
arte, salão para coquetéis e reuniões.
Garagem, playground. Diárias: apto.
standard CrS 11 mil 880. Apto. luxo Cr$
13 mil. Suíte júnior CrS 14 mil 300. Suíte
sênior CrS 16 mil 200. Suíte luxo CrS 18
mil 900. Residencial CrS 13 mil.

preparar na hora. Os preços do restau-
. . rante variam de Cr$ 1 mil 300 a CrS 3 mil

200. Há um segundo, de nome Praça do
• Amparo, onde os preços são mais aces-

-tâbúni siveis. O café da manhã, incluído nai
. ludiária, além do tradicional (pão, fiam-bre, ovos, etc.), oferece um autêntico'" café nordestino, ou seja cuzcüs, carne-

de-sol e tapioca, esta feita na presença
do cliente. Sextas e sábados à noite,
queijos e vinhos, a CrS 1 mil 700 por
cabeça (quem quiser e puder bebe e

WHm ÃO PAULO — Seis hotéis estão Come a noite inteira). Feijoada aos sába-
classificados pela Embratur na catego- ^os e aos domingos, bufê nordestino
ria cinco estrelas. completo.

Grand Hotel Ca'D'Oro — Fica na Tem duas quadras de tênis com gra-
Rua Augusta, 129. Piscina aquecida ma sintética, coisa rara nos hotéis brasi-
num jardim tropical de 2 mil 800 metros leiros. Duas piscinas em meio a coquei-
quadrados. Piscina panorâmica coberta r0s, uma palhoça típica dos pescadores
no 23° andar, quadra de tênis, salão de da região serve de bar. O hotel sofreu
jogos, sala de ginástica e fisioterapia, criticas locais (muito mais pela rivalida-
sauna, canil, telex (011) 21765. Bar da de entre Olinda e Recife, que se sentiu
lareira e piano bar. Tel.: 256-8011. No ofendido), por ser considerado longe do
restaurante Lido, do Hotel, serve-se o aeroporto. Isso também foi resolvido. O
half american breakfast, preço incluído hóspede dispõe de um carro para rodar,
na , diária. No restaurante Ca'D'Oro, preço incluído na diária, até lOOkm por
considerado um dos melhores do pais, dia. mais do que suficiente para resolver
Codornas com Polenta Alia Bergamas- problemas profissionais oú se divertir
ca e Cannard Alia Presse Flambé. Diá- em Recife. Diárias: superior, Cr$ 12 mil
rias: ap. standard Cr$ 14 mil 300 (uma 600, solteiro e CrS 14 mil, casal; luxo, CrS
pessoa), CrS 17 mil 380 (duas); superior, 14 mil, solteiro e CrS 15 mil 600, casal;
CrS 20 mil 350 (uma), CrS 24 mil 200. suíte executivo, CrS 25 mil; suite luxo,
Suítes especiais a partir de Cr$ 26 mil cr$ 28 mil; presidencial, Cr$ 56 mil. Fica
400. na Av. José Moreira, 2 200. Tel (081) 431-

São Paulo Hilton Hotel — Av. Ipi- 2955, telex (081) 1324-QRET -BR.
ranga, 165. Tem 391 apartamentos com
vista panorâmica para a cidade* Telefo-
ne com discagem direta, rádio FM e TV
em cores. Crianças, não importa a ida-
de, não pagam, caso ocupem o mesmo
quarto dos pais. No 32° andar, o Hilton
Hoof oferece cozinha internacional e
jantar dançante, mas fecha aos domin-
gos. Há, ainda, um pub, o London Ta-
vern, ponto de encontro no almoço, e
que à noite se transforma em bar-
discoteque, com música em fita. A pisei-
na fica no 10° andar e dispõe do bar
Varanda. Ap. standard CrS 16 mil 830,
superior, Cr$ 17 mil 840, top class Cr$ 21
mil 910, duplo standard CrS 18 mil 730,
duplo, top class Cr$ 21 mil 350. Tel.: 256-
0033. Telex (011) 21981.

Brasilton São Paulo — Rua Martins
Fontes, 330. Filhos que ocupem o mes-
mo apartamento dos pais não pagam.
No Braseiro Grill Restaurant, churrasco
gaúcho, com braseiro giratório. No Ta-
verna Terraço, refeições leves à ameri-
cana. A piscina fica no 19° andar, onde
também funciona o bar. Taxa de servi-
ço, 10%. Ap. solt. standard, Cr$ 14 mil
500, médio solteiro, CrS 15 mil 500, luxo
solteiro, Cr$ 17 mil, standard, casal CrS
16 mil, médio casal. CrS I7.mil, luxo
casal, CrS 18 mil 500, suite executiva,
CrS 28 mil 500. Tel.: 258-5811. Telex (011)
25558.

Eldorado Boulevard — Av. SãoLuis,
234. Oferece preços especiais para gru-
pos em fins de semana (válido de sexta a
segunda de manhã): a partir de CrS 9
mil 500, cada pessoa. O Café do Boule-
var nunca fecha e se tornou ponto tradi-
cional na noite de São Paulo, é um
coffee shop com pratos rápidos. O Res-
taurante Eldorado apresenta cardápio
com pratos típicos brasileiros, música
ao vivo e pista de danças. Apto. single
CrS 12 mil 950 a CrS 14 mil 950. duplo
CrS 15 mil 750 a CrS 23 mil (para núp-
cias). Suítes até duas pessoas, Brasília,
CrS 27 mil 500, Eldorado CrS de Cr$ 26
mil a CrS 30 mil, nupcial, CrS 35 mil. Tel.
256-8833. Telex C011) 22490.

Caesar Park Hotel — Rua Augusta,
1508. Restaurante Triclinium, cozinha
internacional e pratos brasileiros em
"atmosfera sofisticada", segundo o guia
The Leading Hotels of the World. Há
ainda o Solarium e o Atrium, american-
bar com música-ambiente. Apto. solt. a
partir de CrS 17 mil. Casal CrS 19 mil
500. São 200 apartamentos, seis suítes.
Tel: 285-6622. Telex (011) 22539.

Maksoud Plaza Hotel — Alameda
Campinas, 150. Nas TVs em cores, fil-
mes recentes, alguns inéditos no Brasil,
podem ser vistos (canal especial). É o
único do país com atrium lobby: os
terraços dos apartamentos se abrem
para uma verdadeira praça no meio do
edifício. No ni&htclub 150, atrações in-
ternacionais (Bobby Short, cantor e mú-
sico de jazz. foi a mais recente). Sistema
de computação eletrônica registra to-
dos os pedidos dos hóspedes, desde a
reserva do apartamento à marca prefe
rida de pasta dental. Todos apartamen-
tos de frente, banheiro privativo e ba-
nheira. No Café Brasserie Bela Vista,
cozinha brasileira e internacional, fei-
joada aos sábados. Dois restaurantes de
categoria internacional, Vikings, espe-
cializado em comida escandinava, e La
Cuisine du Soleil (Chef Roger Vergé).
Apto. luma pessoa), de CrS 21 mil 900 a
CrS 37 mil 400. Duas pessoas, CrS 25 mil
900 a CrS 48 mil 200. Suítes variam de
CrS 46 mil 300 a CrS 139 mil 900.

Hospedagem de graça para
as crianças, neste mês. A home-
nagem ao Dia das Crianças é
uma das ofertas especiais de
alguns hotéis cinco estrelas.
Até 12 anos, elas não pagam no
Laje de Pedra, em Porto Alegre.
No São Paulo Hilton Hotel e no
Brasilton São Paulo, também
estão livres de despesas de hos-
pedagem, caso ocupem o mes-
mo quarto dos pais.

Além dos serviços, comuns a
todos da mesma categoria, os
cinco estrelas ostentam atrati-
vos variados. O Grand Hotel
Ca'D'Oro, de São Paulo, por
exemplo, tem piscina aquecida
num jardim tropical de 2 mil
800m2. O Maksoud Plaza, onde
há pouco se apresentou o can-
tor e músico de jazz Bobby
Short, tem sempre um astro
internacional. Computadores
registram todos os pedidos dos
hóspedes, desde reserva à mar-
ca predileta da pasta de dentes.
O Hotel Quatro Rodas, de Reci-
fe, tem um viveiro de lagostas,
para que o cliente escolha e
mande prepará-las na hora. Co-
nheça aqui tudo que um cinco
estrelas pode oferecer para seu
conforto.

Jk ORTO ALEGRE — O Laje de
Pedra e o Plaza São Rafael sào os cinco
estrelas do Rio Grande do Sul. O que
oferece maior variedade de serviços é o
Laje de Pedra, na serra gaúcha, em
Canela, justamente por se localizar fora
dos centros urbanos e precisar atrair
hóspedes.

Laje de Pedra — Crianças até 12 anos
não pagam hospedagem, este mês, dedi-
cado a elas. Além de um restaurante
internacional e um bar, o hotel dispõe
de uma cave, onde se pode saborear a
variedade de queijos e vinhos, nacionais
e importados, e o fondue de queijo. O
café colonial, refeição típica, composta
de vários tipos de tortas, frios, pàes e
doces, é servido no coffee-shop, desde
que se faça o pedido com antecedência.
Saláo de beleza, baby-sitter, piscinas
térmicas, parques de recreação, equita-
ção, cinema, teatro. A 124 km de Porto
Alegre, dispõe de 450 apartamentos,
com 16 suítes. Os apartamentos de luxo
simples, neste mès, estão a CrS 12 mil
150 e o duplo, CrS 13 mil 500. Superluxo
double, CrS 14 mil 900, enquanto que as
suítes estão por CrS 24 mil.

Plaza São Rafael — Cerca de 400
funcionários ficam à disposição dos hós-
pedes, que contam com restaurante in-
ternacional (preços que variam de CrS 2
mil 300 para o Filé a Sào Rafael, até CrS
1 mil 800 para buffet), uma churrasca-
ria, salão de chã e bar. Centro de con-
venções, sauna, instituto de beleza, loja
de passagens aéreas e excursões turisti-
cas e floricultura, além de uma galeria
de arte. Tem ainda quatro salas de
reuniões, também destinadas a almoços
de executivos e um salão de festas para
600 pessoas. Sào 284 apartamentos, en-
tre duplos, standard e suites. A diária
para o standard é CrS 10 mil 500, e
duplos, CrS 13 mil. As diárias incluem
café da manhã, e todas as despesas são
acrescidas de 10%.

JtaJr elo HORIZONTE — O Othon
Palace, da Capital, e o Grande Hotel de
Araxá, da Hidrominas, sào os dois úni-
cos de Minas classificados na categoria
cinco estrelas, mas ambos oferecem
conforto e preços diferentes. O aparta-
mento mais caro do Othon, por exem-
pio, a suíte presidencial, sai por CrS 54
mil por dia, para casal, enquanto o mais
oneroso do Grande Hotel, a suíte nobre,
custa CrS 15 mil 600 para dois.

Othon Palace Hotel — A suíte presi-
dencial oferece um apartamento com-
pleto, com sala de reunião, sala de estar,
quartos para casal e solteiro, dois ba-
nheiros e cozinha. Já a suite executiva
— na qual se cobram diárias de CrS 29
mil 160 para solteiro, e Cr$ 32 mil 400
para casal — só não tem cozinha, e o
banheiro é um só. No café da manhã,
frios, frutas, sucos, coalhadas, iogurte,
presunto, além de café, leite e pão. No
restaurante, pratos tradicionais e espe-
cialidades da cozinha francesa. O mais
sofisticado, o Souflé de Lagosta à la
Gourment, sai por Cr$ 2 mil 950. O
espeto de camarões à Danielle, CrS 2 mil
500. Vinhos Haute Santernuis, francês,
CrS 10 mil 500 a garrafa, ou o português
Serra do Ayres, CrS 4 mil 500.

Grande Hotel de Araxá — A suíte
nobre tem decoração, carpete, e, even-
tualmente, televisor e geladeira, além
de sala e dois quartos, casal e solteiro. A
suíte luxo oferece, por uma diária de CrS
14 mil 300 (só recebendo casais), sempre
TV e geladeira, embora o item luxo saia
perdendo para o outro, em detalhes
como a decoração, que inexiste, e falta
box no banheiro. O café da manhã tem
frutas variadas, sucos, presuntos, coa-
lhadas e queijos. No restaurante, o pra-
to mais caro, Camarão à Grega, custa
CrS 2 mil 800. O vinho mais fino, Cote
Tourrone, francês, Cr$ 4 mil a garrafa.

Jmbb^RASÍLIA — Há apenas dois
hotéis cinco estrelas na Capital, o Na-
cional e o Carlton, que cobram, segundo
suas gerências, preços 50% inferiores
em suas diárias, em comparação com as
de seus similares do Rio de Janeiro e
São Paulo. Antoine Elias Ghattás. do
Carlton, e Marcelo Richer, do Nacional,
explicam que a hotelaria depende fun-
damentalmente do fluxo de executivos
e de funcionários governamentais de
outros Estados.

Assim, não teria sentido preços mais
elevados. E nos fins de semana, as diá-
rias, de sexta a domingo, são reduzidas
de 30%. Trata-se de um acordo que os
hoteleiros fizeram com os agentes de
viagem para atrair turistas.

Hotel Nacional — Tem 354 aparta-
mentos e serviços comum de um hotel
de cinco estrelas (TV a cores, canais de
FM, telefone, geladeira, ar condiciona-
do. etc.) Os hóspedes das suites têm
algumas regalias, como cesta de frutas e
flores. Lojas, agências de turismo, cabe-
leireiros, barbeiros, dois salões de con-
venções. Fica no SHS (Setor de Hotéis
Sul), lote 1, tel.: 226-8180). Café da ma-
nhã, breakfast americano. Apto. soltei-
ro CrS 9 mil 200; casal Cr$ 10 mil 900;
luxo solteiro CrS 10 mil; casal CrS 11 mil
700; suites de CrS 18 mil 500 a CrS 75 mil,
a presidencial.

Carlton Hotel — Tem 201 aparta-
mentos e serviço comum de cinco estre-
Ias. Restaurantes, saunas, bares, pisei-
na. garagem com manobristas, dois sa-
lões de convenções. Fica na Quadra 5,
bloco G, do Setor de Hotéis Sul. Apto.
solt. CrS 7 mil 680; casal, CrS 9 mil 120
(os dois do 9° andar para baixo) e CrS 8
mil 160 e CrS 9 mi' 840 (até o 15° andar)
suites, de CrS 13 mil 200 até CrS 31 mil
800. A presidencial é mais modesta do
que a do Nacional. Tel. 226-7320.

ALVADOR — Nesta cidade de
muitos hotéis, cinco possuem a catego-
ria cinco estrelas. Quatro Rodas — E o
mais novo hotel de Salvador, inaugura-
do ano passado. Tem cinco quadras de
tênis (uma coberta), minicampo de gol-
fe, lago com barquinhos, três restauran-
tes, saláo de convenções. Diárias: apto.
solt. CrS 12 mil 600. Casal CrS 14 mil.

ak V nki ANAUS — Localizado na
praia da Ponta Negra, a 30 minutos do
centro de Manaus, fica o único cinco
estrelas na cidade.

Tropical Hotel — Único a ter piscina
e um pequeno zoológico com animais da
região, desde aves trepadeiras até feli-
nos como onças e tigres. Possui um
pequeno centro comercial onde só são
vendidos artigos da Zona Franca. Quem
quiser pechinchar um pouco mais deve
pagar CrS 500 por uma passagem de
ônibus, aguardar as saidas de hora em
hora. e tentar preços menores em Ma-
naus.

O café da manhá. incluído na diária,
é igual aos dos hotéis quatro estrelas,
com acréscimo de 10% de taxa de servi-
ço. Consta de frutas regionais (mamão,
melancia, abacaxi e banana), bolo, quei-
jo. chocolate, chá, um pequeno pão,
manteiga sem sal, além de café com
leite. O hotel oferece passeios diários,
cada um a CrS 6 mil, visita aos pontos
mais interessantes do rio Negro, até
mesmo o encontro das águas. Ais despe-
sas dos barcos, de propriedade do hotel,
são pagas por fora.

Com televisão em cores e banhos
térmicos em todos os 358 apartamentos,
divididos em sete classes: simples, stan-
dard superior e de luxo. suites jurüores.
especial, nobre e presidencial. A diária
de um standard de luxo. por exemplo,
custa CrS 15 mil 700. enquanto a suite
nobre chega a CrS 52 mil 300.

Com vista panorâmica das ilhas de Itacuruçá.
PLÁNO DE FÉRIAS MARAVILHOSAS

GR ANDES. PROMOÇÕES C/REFEIÇ0ES INCLUÍDAS. NOSSA COMIDA Ê DELICIOSA
IDEAL PARA LUA DE MEL, C/UMA DIÁRIA GRATUITA

Apartamentos com ar condicionado, TV cores, geladeira, telefone,
canais de som, varandão c/rede, piscina, tobo água, salão de jogos,
sauna restaurante e bar internacionais. Passeios de Saveiro./

Informações e reservas: Estrada Rio Santos, Km 21. Tel.: 788-2500/ Leblon 239-9394 -
Ipanema 287-0999 - Copacabana 255-3320, 255-0834 - Centro 221-2022

—OU NO SEU AGENTE DE VIAGENS — CAMINHO DE ANGRA
db WECIFE — Em meio a coquei-
ros nativos da praia de Rio Doce, em
Olinda, fica o único cinco estrelas de
Pernambuco.

Hotel Quatro Rodas — Seu principal
restaurante chama-se Vila de Olinda e
tem como novidade mais recente um
viveiro de lagostas, onde o hóspede es-
coih6 uma. p^lo peso 6 niíindâ |

O seu programa do fim de semana
está no Caderno B de sexta-feira

quarta-feira, 6/10'82 d CADERNO B D 9
JORNAL DO BRASIL
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DO VIVEIRO DE LAGOSTAS
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10 — Frank's <S^ praia.1* fstWAtX). (^S|\ | : .1? *~
11 -Oasis A *** IUHAD50O,
12 — Delikatessen <r !^X_— » ¦;" V \v/ I
13 — Pousada dos Ossos

 tas ou compotas (Cr$ 250.. Bebidas: refrige- sas: compotas diversas (Cr$ 300). Bebidas: 300,. file deboeuf minutet com cebola verme- provengal (CrS

*g»  rantef W 1201. cnrta ,Crt 250,. 1JJ*5OT,! !c2 
700, Ott com legumes,«! ml!, fan*.

GONSIDERADA 

pelos espec,a„,- I22^„^pSS»'£^S Portafdt Buaios — Rua Bento Ribeiro 
= 

-J ^K^mel^mp™™
tas a segunda cidade onde se co- quartas-feiras — decorado em estilo rustico Dantas, na entrada da 

pelade. 
Funciona 

manteiga cancalais (CrS 2 mil tas <Cr$ 300). Bebidas: refrigerantes (Cr$ 100)
me melhor no pais (a primeira e _ capacidade para 60 pessoas. Especialida- diariamente a partir das 12h. Sao 12 mesas. 

^e 
h 

^ 
na manteiga cancalais (C,r$ 

^ 
m a

Sao Paulo), o direito de Armagao ^ (cozinha italiana) - tagliatela na man- num ambiente acolhedor e decorado com 800, lagosta,^^!a2jiil800). cerveja
dos Buzios, ou simplesmente Buzios, oferece teiga c/presunto (Cr$ 1 mil,, tortelini ravioli (lores. Especialidades. muquecas de peixe • 

70Q) bananas aQ limaQ (Cr$ David _ Rua Turibio de Farias, 110.
uma infinidade de alternates em materia oasis (Cr$ ! mil), spagetti a matnemna <Cr$ (CrS; 1aJ^orn° 

espa: 600)' c"arlo«e de m'aga ao molho de maracu- Funciona diariamente a partir das llh |
de restaurantes. Dos mais simples aos que 800)i frango grelhado com fritas (CiJ m "™ ?^<2io^ a Principe de ja (Cr$ 800,, parfait de chocolate <Cr$ 800), musica ambiente. Conhecido pelos pregos |
dispoem de uma autentica cozinha francesa. frango grelhado acebolado <Cr$ 1 mil), file nhola (Cr$ 280), macarrao a Princip enrvptp do dia (CrS 700) variedades de sobre- que cobra tem fama de ser um dos mais j

Situada a 177 quilometros do Rio, a com fritas (CrS 1 mil 500,, lagosta grelhada Napole (Cr$ 600), cagao na chapa com salada baratos da cidade. Especialidades: lagosta j
cidade ja famosa por suas praias comega a <cr$ 2 mil 800), camarao paulista ou a baiana mista <Cr$ 800). Sobremesas. compotas e 

Chandon (CrS 2 mil 300), Baron de com arroz a grega (CrS 2 mil), camarao I
ficar conhecida tambem por suas casas de <cr$ 1 mil 500), peixe grelhado (CrS 1 mil 500,. frutas (CrS 250 e CrS 300). Bebidas: vinhos 

( 2 ^ 3Q()) gaint Felicien caber- baiana ou a dore (CrS 1 mil 500), moqueca de j
categoria internacional, como o Cheval porgao de mariscos (CrS 1 mil), saladas (CrS nacionais (CrS 1 mil,, refrigerantes <Cr$ ,. 

^ 2 ^ 3Q0) Fo'restier ,Cr$ 2 mil 300,, peixe (CrS 750), peixe a brasileira (Cr$ 750,, I
Blanc e o Petit True, onde uma refeigao 500). sobremesas: tortas (CrS 400), sorvetes cerveja em lata (CrS 170,. g ^ 30Q)> Rqs6 de peixe & moda da casa com batatas cozidas |
custa em media CrS 3 mil oOO. Para os mais (Cr$ 350), Bebidas: refrigerantes (CrS 100,. Le Petit True — Prapa Santos Dumont. c.Gamav (CrS 2 mil 300, (CrS 750), posta de peixe frito ou grelhado i
sofisticados, a sugestao e a Pousada dos cerveja (CrS 250). Funciona diariamente a partir das 19h com (CrS 

450, file com fritas ou a cavalo (Cr$ 780) :
Ossos, que so serve lagostas sob encomen- churrascaria e Pizzarla Maia - Rua excessao das segundas-feiras - decorado Nautilus - Praga Santos Dumont. Fun- ^ 

a francesa ou a campanha (CrS 850), !
das feitas com seis horas de antecedencia. gento Ribeiro Dantas, 275. Funciona diaria- em estilo art noveau — capacidade para 40 ciona ha dois anos, de segunda a sexta-reira omeletes de camarao (CrS 380), port;66s de j

Vip Clube — Rua Bento Ribeiro Dantas, mente das 12h as 19h (nos fins de semana ate pessoas — cozinha francesa. Especialidades: a partir das 19h — capacidade para 3 pes- Qu de batatas (CrS 130), refeicjoes com- i
286. Funciona ha oito anos, depois das 19h. as 23h) _ mllslca ambiente — capacidade camaroes limpos meuniere ao Grao de Co- soas. Especialidades: tile de postai ae peixe ^ _ came ou peixe com arr0z, feijaio I
Ambiente simples — decorado em estilo 60 pessoas. serve: pizzas e massas. riandro (CrS 2 mil 600,. petit true de peixes e (CrS <00,. salada de legumes r$ saliada (CrS 550). Sobremesas: compotas 'de •

rustico - capacidade para 40 pessoas. Nao Especialidades: pizzas de presunto. muzza- beterrabas (CrS 800), fatias de peixe ao mo- peixe a belle meuniere (CrS 850 doce cQm queijo (Cr$ 200), frutas diversas I
abre as quartas-feiras. Especialidades: file- . Aalabreza atum ou a portuguesa (CrS lho de creme verde (CrS 1 mil 500,. estufado brasileira (CrS 1 mil,, camaroes a dore (CrS ^ sucos de frutas (CrS 100,.
mignon a grille (CrS 1 mil 400,. lagosta a 700 g CrS 800), t'alharimao suco (CrS 600), file de camaroes (CrS 2 mil 600,. misturas do mar mil 200), lagosta grelhada com arroz a grega refrigerantes (CrS i00), vinhos nacionais (CrS
grille (CrS 2 mil 500), camaroes ao cognac avenida ou a campanha (CrS 850), camaroes a moda de Claude Troisgros (CrS 1 mil 800), (CrS 3 mil), lagosta a golf doit (Cr$ 3 mi ,. j 

^ 2Q0) ...7
(Cr$ 2 mil 200), saladas diversas (Cr$ 600,, & baiana ou a dore (CrS 1 mil 800), lagosta peixe grelhado ao molho de enchovas (CrS 1 mexilhoes a vinagrete (CrS 600,. lrutos do Delikatessen — Praia da Armagao. Fun-
espaguete Vip (CrS 800). Sobremesas: tortas 'com 

arroz ^ grega (CrS 2 mil 400). Sobreme- mil 600). peito de aves ao vinagre (CrS 1 mil mar Nautilus (CrS 1 mil 200). lula a dore ou ciona diariamente a partir das 18h — capaci-
ou frutas (CrS 300). Bebidas: refrigerantes dade 

Para 30 Pessoas- Especialidades em
(CrS 120), cerveja (CrS 250), vinhos nacionais lanches: chocolate quente com tortas (CrS
(CrS 1 mil 300), vinhos chilenos e argentinos ^' 

1 1 ^"'|M 320), sanduiches de peito de peru ou carne
(de CrS 1 mil 600 a CrS 2 mil 300). assada (CrS 400), sanduiches de peito de

Au Cheval Blano — Rua Bento Ribeiro ¦ \ AO Tifp O 4 CJ frango ou salpicao de frango (Cr$ 350), paste-
Dantas, 181. Funciona ha tres anos — deco- I Vi \ VI JCj loes salgados (CrS 200), caldo verde com
rado em estilo rustico — musica ambiente — 

¦ ft torradas (CrS 300), doces diversos (CrS 80,,
capacidade para 80 pessoas — vista para a I j) T>TTr7T/~\C tortas caseiras (CrS 200,.
praia do Canto — cozinha internacional. Clube do Taco — Rua Bento Ribeiro
Especialidades: file de peixe Cheval Blanc Dantas. Funciona diariamente a partir <das
(CrS 1 mil 200,. file de peixe sauce c l'oseille  Mais a vontade. desarrumado mesmo. como as praias llh. Ambiente simples com capacidade para
(CrS 1 mil 200), file de peixe ao poire rose Apicius devem ser — o Sossego. no comego da Praia do Canto, tem 40 pessoas. Especialidades: filet com fritas, a
(CrS 1 mil 200), file de peixe au meuniere (CrS  para oferecer otimos pasteis de queijo. um bom quibe cavalo ou com salada (CrS 700). refeigoes
l mil 200, file de peixe porche au court (CrS . . confiaveis mexilhoes k vinaigrette. Mas tem. sobretudo, um completas — peixe ou frango acompanhado

Si 400 ; camarao a baiana (CrS 2 mil 700,. TT ENTAVA tanto que asga.voUstinlamse transfor- temM?0 semicoberto que da para a maravilhosa vista sem de ^ fei/a0 e salada mista (CrS 650,.' ¦. . \l mado em vacas. Nao e comparagao poeuca. Pi sacias. cue nenhuma interferencia de modas venha incomodar. ortrt*
camarao a paulista (CrS - mil 700,. lagost V submersas pelo vento excessivo. mal conseguiam ser Grace, uma jovem que divide seu tempo entre Proust Sobremessas. doces em compotas CrS 0 ,
de cavaquinha (CrS 2 mil 800), file-mignon aves e viam-se forgadas a andar pelos ares, perdendo tudo a cozmhi. faz muito bem em manter o lugar simples. Mas nao frutas (CrS 200). Bebidas. refngeranteS (CiS
grelhado com fritas (CrS 1 mil 200,, file ao quanto e peixe. O fenomeno, alias, deve repetir-se nos custaria que pedisse para abaixarem um pouco o radio do 100), cerveja (CrS 250). met
molho da casa (Cr$ 1 mil 200), file-mignon ao proximos tempos em Buzios. se persiste esta estranha mistu- ^ que inferniza as orelhas pacificas. Frank's — Rua Bento Ribeiro Dantas,
poivre vert (Cr$ 1 mil 200), escalopes de file ra de frentes quentes e frias. Simples tambem — embora de uma simplicidade sem 1314. Funciona a partir das 19h. Fecha dUas
com champignons (CrS 1 mil 200), meda- Fora o vento. porem. Buzios parecia quase a mesma de tant0s atrativos — e o Cabana, na praia da Annagao. La vezes por semana sem dias certos. Espeoiali-
lhoes de file (CrS 1 mil 300), frango grelhado um ano atras. Cidade estranha que comegou crescendo como servem umas perfeitissimas lulas, e reparti corn Mme L. uma dades: filet de peixe ao molho de camarao
,rv« i mtii onhrpmpsas' nudins (CrS 400, neocolonial para ir. aos poucos. se transformando em lmita- muito boa mistura de diversos frutos do mar. Tem a vanta- neixada a brasileira (CrS 1 mil,(CrS 1 mil). Sobremesas pudins ^ri -0 de aldel^in lesa Aculpa dizia Mme L.. a meu lado. sao „em de pregos razoaveis e da honesta comida. lCrS 1 r™1'; pe"«a "r,1a 

^ „tortas caseiras (CrS 500). frutas (CrS 400 , cias janelas em quadrados de Vidros. Basta que nao se as ^ 
o Le Cheval Blanc (Av. Jose Bento Ribeiro Dantas. 181, moqueca de peixe (CrS mil), camarao ao

musse de chocolate ou morango (CrS o00), Pinte que elas pulam do Brasil antigo para uma pseudo- g parte do Buzios que se internacionaliza. Sua salada verde catupin (CrS 2 mil), camarao a dore (Cr$ 1
parfait giasse (CrS 400), queijo com goiaba- Inglaterra. Acrescentando-se a isso argentinos e muito co- com ]ardons e decente. o filet au poivre com fritas que Mile mil 800,. lagosta grelhada (CrS 2 mil 200,,
da (CrS 600,. Bebidas: vinhos nacionais (de H mercio. Buzios ja nao tem mais nada da sonolenta cidadezi- D pediU estava muito bom — a carne. em Buzios. pode ser medalhao com arroz a piamontesa (CrS 1 mil

' CrS 1 mil 400 a CrS 1 mil 900,. vinhos chilenos H nha antiga. Mas. felizmente. nao a deformaram totalmente. eXcelente — e meu filet (le poisson a l'oseille era um bom 200,. stick poivre com arroz a piamontesa
(CrS 2 mil 200,. vinhos Portugueses (CrS 2 mil B E. mesmo toda maquiada. ainda e um lugar agradavel. pedago de pitangalo maquele fim de semana parecia nao (CrS j ^ 200) fllet com fritas (CrS 800)j
800i. Orestaurante funciona a partir das 13h, 1 E um agradavel internacional. O primeiro restaurante haver outro peixe no lugari acompanhado com um mais que frango grelhado com acompanhamento (CrS

fn foppoc foira«; 9 Que Gntnimos—jti crs horfi de juntsr — toni rsizcs riB ItQiici 0 accrtsdo molho ci6 azeainnas. 7nni ^nhrpmp^a1?" rnmnntas rip docps ou~5£rriesrrrarpm» 
I

dos Ossos. Funciona a partir das llh. menos I ^>^pnucw 
cara ewiaaaa,^^ 

^ ^ bufalo _ 0 J e cheval Blanc. como o Le Streghe abre - aos fins de e chilenos (CrS 2 mil,, franceses ou alemaes
as quartas-feiras — decorado em estilo rusti- ¦ ' 

noucmto Mme L provava uns Filettinl di Spigole Marinati semana tambem para almogo. Teriamos preferido provar (CrS 3 mil 500,. nacionais (CrS 1 mil), cerveja
co — capacidade para 40 pessoas. Especiali- ¦ al ximo e Mile D. um Carpaccio eon Tartufi Bianchi. O novidades em outra mesa. Mas. no domineo. a mais possivel (CrS 250), refrigerantes (CrS 100).
dades: camaroes com molho golf (Cr$ 2 mil). 8 primeiro. uns delicados filezlrihos de peixe. marinados so. e o ainda era o Le Streghe O que teve a vantagem de nos fazei Pousada dos Ossos — Praia dos Ossos-
lagosta tropical (CrS 2 mil 800,. filet de peixe I segundo um bem cortado Carpaccio com. sobre a fina carne descobrir um belissimo tagliatelle com cogumeios secos. 14 0 restaurante que pertence a pousada do
com molho tartaro (CrS 700,. filet de peixe ao I crua. lascas das famosas trufas brancas que. por laras niais Bresaole delta a te 

bmritamaneira TOm aue misturam mesmo nome. so funciona para grupos de,no. , „ « , .nn p* H rnntrihnpm nara nuiTientar o oreco do ciue acrescentar ao carne seca ao vento — e 3 ooniia maneira com cjue iiuaiuraiii
roquefort (CrS 1 mil 100). camarao a norman- I 

^J^ndP2niflcatlvo. EntPre os pratos consistentes. os ervas - tomilho e aneto - aos camaroes e ao peixe. maximo 12 pessoas e so serye um tipo <ie
die (CrS 1 mil), camarao a milanesa Cr^> - ¦ a|ia c'arbonara de Mile D eram uma massa cia melhor Dizem-me que o Vip —- fica quase em frente ao Le C heval prato — lagosta servida quente ou fria, a C ro.
mil 200). camarao a tropical (CrS 2 mil,, lulas I qua[idade os escalopinhos de vitela ao limao de Mme L. Blanc - ainda serve seu otimo bsfe. acompanhado de batata 12 mil 500 a porgao com direito a repetir. O
(CrS 1 mil 100,, lagosta grelhada com arroz a I esiaVam bem corretos e meu Saltimbocca di Vitelle al assada. Mas, desta vez. la nao fui. restaurante so abre para atender a clientes
grega (CrS 3 mil), file com fritas iCr$ 1 mil 1 Prosciutto tinha uma interessante mistilra de sabores que se Resumindo: pode se dizer que Buzios perdeu de seu com pedidos feito sob encomenda com ante-
100, file com batatas ao gratin (CrS 1 mil I jam revelando a medidaqueeucomia. Um excelente jantar. encanto antigo ao virar coisa requmtada. j ma.o; .equin t 

cedenciade no mmimo seis horas. ires. 2108).
300i. filet-mignon ao Karlitos (CrS 1 mil 400i. I quase leve (achei que era masa noite intranquila revelou-me 

^ Sttm PWo Bebidas vinhos nacionais (CrS lmil 300,,
raviolli caseiro (CrS 700), espagetti ao gratin I ocontr^noi.acabandocomumo imosone eceme ...o\ a i a<.> .r u' ' . • ' J vinhos chilenos tem media a CrS 1 mil*6t!0>.
CrS 800), salactes (CrS 450). Sobremesas: fru- J de das mais oportunas. mt aos no capitulo aa comiaa
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Clube do Taco
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Le Petit Truc
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Nautilus
Karlitos
Frank's
Oásis
Delikatessen
Pousada dos Ossos
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provençal (Cr$ 1 mil 300,. polvo a portuguesa
(Cr$ 1 mil 100). file com fritas ou à francesà
(CrS 700), filé com legumes (CrS 1 mil), frango
à francesa (CrS 900), saladas diversas (CrS
600). Sobremesas: compota de doces ou fru-
tas (CrS 300). Bebidas: refrigerantes (CrS 100)
e cerveja (CrS 200).

300,, filé de bocuí minuta com cebola verme-
lha estufada (CrS 1 mil 500), entrecorte gre-
lhado com três bearnaises (CrS 1 mil 500),
coxas de galinha a civct (CrS 1 mil 300),
salada de lagostas (CrS 2 mil 800,, lagosta
grelhada na manteiga cancalais (CrS 2 mil
800), lagosta pochée a la nage (Cr$ 2 mil 800).
Sobremesas: laranjas ao natural ao molho
vermelho (Cr$ 700), bananas ao limão (CrS
600), charlotte de maçã ao molho de maracu-
já (Cr$ 800), parfait de chocolate (CrS 800),
sorvete do dia (CrS 700), variedades de sobre-
mesas "Petit Truc" (CrS 1 mil). Vinhos: Cha-
teau Chandon (CrS 2 mil 300), Baron de
Lantier (Cr$ 2 mil 300), Saint Felicien Caber-
net (Cr$ 2 mil 300,, Forestier (CrS 2 mil 300),
Blanc de Blanc (Cr$ 2 mil 300), Rosé de
Jarnac-Gamay (CrS 2 mil 300).

Nautilus — Praga Santos Dumont. Fun-
ciona há dois anos. de segunda a sexta-feira
a partir das 19h — capacidade para 30 pes-
soas. Especialidades: filé de posta de peixe
(CrS 700). salada de legumes Cr$ 700), filé de
peixe a belle meunière (CrS 850), peixe à
brasileira (CrS 1 mil), camarões à dorè (CrS 2
mil 200), lagosta grelhada com arroz à grega
(CrS 3 mil), lagosta a golf dorè (CrS 3 mil),
mexilhões à vinagrete (CrS 600). frutos do
mar Nautilus (CrS 1 mil 200), lula à dorè ou à

sas: compotas diversas (Cr$ 300,. Bebidas,
vinhos nacionais (Cr$ 1 mil 600,, refrigeram
tes (CrS 120), cerveja (CrS 250,.

Portal de Búzios — Rua Bento Ribeiro
Dantas, na entrada da cidade. Funciona
diariamente a partir das 12h. São 12 mesas,
num ambiente acolhedor e decorado com
flores. Especialidades: muquecas de peixe
(CrS 1 mil), galinha assada ao forno (CrS 750),
contrafilé com fritas (Cr$ 850), torta espa-
nhola (CrS 280), macarrão à Príncipe de
Nâpole (CrS 600), cação na chapa com salada
mista (CrS 800). Sobremesas: compotas e
frutas (CrS 250 e CrS 300). Bebidas: vinhos
nacionais (CrS 1 mil), refrigerantes (Cr$ 100),
cerveja em lata (CrS 170,.

Le Petit Truc — Praça Santos Dumont.
Funciona diariamente a partir das 19h com
excessào das segundas-feiras — decorado
em estilo art noveau — capacidade para 40
pessoas — cozinha francesa. Especialidades:
camarões limpos meunière ao Grão de Co-
riandro (CrS 2 mil 600,. petit truc de peixes e
beterrabas (CrS 800), fatias de peixe ao mo-
lho de creme verde (CrS 1 mil 500), estufado
de camarões (CrS 2 mil 600,, misturas do mar
à moda de Claude Troisgros (CrS 1 mil 800,,
peixe grelhado ao molho de enchovas (CrS 1
mil 600,. peito de aves ao vinagre (CrS 1 mil

Luis Marcos Fernandes

David — Rua Turibio de Farias, 110.
Funciona diariamente a partir das llh —
música ambiente. Conhecido pelos preços
que cobra, tem fama de ser um dos mais
baratos da cidade. Especialidades: lagosta
com arroz à grega (CrS 2 mil,, camarão ,à
baiana ou à dorè (CrS 1 mil 500,, moqueca de
peixe (CrS 750), peixe à brasileira (Cr$ 750,,
peixe à moda da casa com batatas cozidas
(CrS 750), posta de peixe frito ou grelhado
(Cr$ 450), filé com fritas ou à cavalo (Cr$ 780)
filé à francesa ou à campanha (CrS 850,,
omeletes de camarão (CrS 380), porçòés de
arroz ou de batatas (CrS 130), refeiçòes com-
pletas — carne ou peixe com arroz, feijão e
salada (CrS 550). Sobremesas: compotas de
doce com queijo (Cr$ 200), frutas diversas
(CrS 200). Bebidas: sucos de frutas (CrS 100,,
refrigerantes (CrS 100), vinhos nacionais (CrS
1 mil 200).

Delikatessen — Praia da Armação. Fun-
ciona diariamente a partir das 18h —capaci-
dade para 30 pessoas. Especialidades em
lanches: chocolate quente com tortas (CrS
320), sanduíches de peito de peru ou carne
assada (CrS 400), sanduíches de peito de
frango ou salpicào de frango (Cr$ 350), paste-
lòes salgados (CrS 200), caldo verde com
torradas (CrS 300), doces diversos (CrS 80,.
tortas caseiras (CrS 200,.

Clube do Taco — Rua Bento Ribeiro
Dantas. Funciona diariamente a partir tias
1 Ih. Ambiente simples com capacidade pára
40 pessoas. Especialidades: filet com fritás, a
cavalo ou com salada (CrS 700). refeições
completas — peixe ou frango acompanhado
de arroz, feijão e salada mista (CrS 650,.
Sobremessas: doces em compotas (CrS 200,,
frutas (CrS 200,. Bebidas: refrigerante^(CrS
100), cerveja (Cr$ 250).

Frank's — Rua Bento Ribeiro Dantas,
1314. Funciona a partir das 19h. Fecha düas
vezes por semana sem dias certos. Espeoiali-
dades: filet de peixe ao molho de camarão
(CrS 1 mil), peixada à brasileira (CrS 1 mil,,
moqueca de peixe (CrS 1 mil), camaráo ao
catupiri (CrS 2 mil), camarão à dorè (Cr$ 1
mil 800,. lagosta grelhada (CrS 2 mil 200,.
medalhão com arroz à piamontesa (CrS 1 mil
200), stick poivre com arroz à piamontesa
(CrS 1 mil 200,. filet com fritas (CrS 800,,
frango grelhado com acompanhamento (CrS
700,. Sobremessas: compotas de doces ou
frutas (CrS 200,. Bebidas, vinhos argentinos
e chilenos (CrS 2 mil,, franceses ou alemães
(CrS 3 mil 500,. nacionais (CrS 1 mil), cerveja
(CrS 250). refrigerantes (CrS 100).

Pousada dos Ossos — Praia dos Ossos-
14. O restaurante que pertence à pousada do
mesmo nome. so funciona para grupos de.no
máximo 12 pessoas e só serve um tipo de
prato — lagosta servida quente ou fria, a CrS
12 mil 500 a porção com direito a repeti^ O
restaurante só abre para atender a clientes
com pedidos feito sob encomenda com artf€-
cedència de no mínimo seis horas, ires: 2108»,
Bebidas: vinhos nacionais (CrS Imil 300),
vinhos chilenos (em média a CrS 1 mirêÜO,.

AS MESAS DE

BÚZIOS

Mais à vontade, desarrumado mesmo, como as praias
devem ser — o Sossego, no começo da Praia do Canto, tem
para oferecer ótimos pastéis de queijo, um bom quibe e
confiáveis mexilhões à vinaigrette. Mas tem. sobretudo, um
terraço semicoberto que da para a maravilhosa vista sem
que nenhuma interferência de modas venha incomodar. A
dona, Grace. uma jovem que divide seu tempo entre Proust e
a cozinha, faz muito bem em manter o lugar simples. Mas não
custaria que pedisse para abaixarem um pouco o radio do
bar. que inferniza as orelhas pacificas.

Simples também — embora de uma simplicidade sem
tantos atrativos — é o Cabana, na praia da Armação. Lá
servem umas perfeitíssimas lulas, e reparti com Mme L. uma
muito boa mistura de diversos frutos do mar. Tem a vanta-
gem de preços razoáveis e da honesta comida.

O Le Cheval Blanc (Av. José Bento Ribeiro Dantas. 181,
é parte do Búzios que se internacionaliza. Sua salada verde
com lardons é decente, o filet au poivre com fritas que MHe
D. pediu estava muito bom — a carne, em Búzios, pode ser
excelente — e meu filet de poisson a l'oseille era um bom
pedaço de pitangalo (naquele fim de semana parecia não
haver outro peixe no lugari acompanhado com um mais que
acertado molho de azedinhas.

Ao contrário do Le Petit Truc — outro restaurante que
me dizem bom. mas no qual sempre cheguei quando fechado
— o Le Cheval Blanc. como o Le Streghe abre — aos fins de
semana também para almoço. Teríamos preferido provar
novidades em outra mesa. Mas. no domingo, a mais possível
ainda era o Le Streghe O que teve a vantagem de nos fazer
descobrir um belíssimo tagliatelle com cogumelos secos, a
Bresaole delia Yaltelline — especie de viande des Grisons.
carne seca ao vento — e a bonita maneira com que misturam
ervas — tomilho e aneto — aos camarões e ao peixe.

Dizem-me que o Vip — fica quase em frente ao Le Cheval
Blanc — ainda serve seu ótimo bife. acompanhado de batata
assada. Mas, desta vez. la não fui.

Resumindo: pode-se dizer que Búzios perdeu de seu
encanto antigo ao virar coisa requintada O maior requinte
ainda esta no tempero inerente ao peixe recem-pescado. Mas
não há dúvida de oue. iá oue mudou, mudou bem. Pelo
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k Times vero'es na cidade, fiz um curso deve ser devorada no lugai 
desde fosseis oceanicos outubro, pegando tambem ofenadode 2

The New Yo,k T,mes veioes na ciad « 
encanta_ mais proximo, um bistro eha- tudo desde iosseis ocramLj* de 

novembro. Finados, a festa e no Novo
URANTE uma deca- doP QUe atraiu a atencjao de mado afetuosamente de Le 

s umacidadevizinha Venha campingde Araruama comoIIToineio

¦ ¦ da, pelo menos, a mo- notavel como Mick Jag- Gorffle, por causa de seu pelu- ns, uma cidade vizinna v>enna c_dade 
de Araruama. Serao disputados

1 M da era dizer que St. gnte 
notavelcomo 

Herbert do proprietano, eacompanha- ate aqm cornpma sensa$ao torneios de ciclismo, volei, binba, 1010
Tropez tinha perdido ^^oifan Colette Henri da de cafe com leite, ou choco- desteverao-lesculottescies (para as criancas), duas provas de ca-

seu charme que a pequena Y?nf. Kfffiif 
ffre- late quente, servidos, talvez, grandmeres. Sao uma especie noagem (um e 10 quilometros), com um

aldeia de Pescadores no Medi- Matisse e BrigitgBardot(£re ao som de um solitario guitar- de roupa de baixo de algodao caiaque-reno para ser sorteado entre os

SwSi srss Bssss®se
Dor adeptos do camping pin- c*01?airf- -i „„an Hn pnnrin S musicos parecem agora vestidas de cabega paia colocados e camiseta com a marca do
eando seus sorvetes e pelos A dificil situagao da econo- m m 

^ m ^ocja parte, baixo, como blusas sexy, pei- torneio para todos os inscritos.
Sbafh^vidos por yisS mia francesa - um topipo fa- 11 ^fnuma banda de nas transfqrmadas em man- Proximos "trekkings"
hvQv n uirifl lifpnfinsa dos mui- voiito da conveisagao em St. mptajg tocando em gas, se voce pode imaginai - -

toricos Tropez — pode ter contribuido fren^e as portas de restauran- que eu quero dizer (estou certo Ainda no final do rnes, dia 29, sai10

Claro, os que lamentaram a para minha' opimao <ie que as tes, como acontece na Rue de de que minha avo preferina segundo grupo do trekking para repetn

nnnninri/arao deste neaueno describes da cidade como lu- . Ponche ou num quarteto nao imagmar). o percurso do Porto Seguio a "iaao,

K'oFrances a beta-mar gar devastado foram comple- g, J™dcan5ep°UviSenciando um com acampamentos em Trancoso, FA-

nao deixaram de ir para la. E tamente mjustificadas. Mas se sofistica(io entretenimento, M \ XISTEM numerosos zenda do Arao, Caraiva, Corumbau Fa-

provavelmente retornarao no a queda do franco impediu al- nQ ^errag0 do Cafe des Arts, ftj encantadores hotels zenda Lagoa, Cumuruxatiba e Pi •

ano que vem. Talvez baste guns antigos habitues de visi- aQS que esta0 bem ac0rdados JHJ em toda St. Tropez, grupo estara de volta no dia 10 de_no-

apenas depreciar as mudan- tar a cidade este ano, ou de paraierosjornais, sorver cafes mas os Rolls Royce in- vembro e todos os detalnes deste segun

cas da mesma maneira que e passar mais tempo nela, os gxpressos ou chupar balas. O variavelmente se reunem em do trekking serao divulgados em oreve.
necessario vestir (ou despir) lugares frequentados pelos ri- Caf6 g um lugar favorito de frente ao Hotel Byblos, Ave- Os guias George e Patrick White regies-

uma determinada roupa de cos nao deram sinal de falta de ceiebridades como Hechter ou nue Paul Signac (97-00-04). Os | saram semana passada com o pre-
determinado jeito numa de- negocios ou de atividades. Por ^ddie Barclay, o magnata do preQos variam com a tempora- roteiro do trekking do Rio Aiaguaia, a

terminada praia, ou ser visto a exemplo: naLes Caves duRoi,, disc0 na pranga, cujas festas da: ate 31 de outubro, o per- ser feito no ano que vem, com desioca-
certa hora sorvendo um parti- a primeira discoteca da cida- anuais, repletas de fogos de noite num quarto com duas mentos de barco e acampamentos nas

cular aperitivo num certo cafe de, me disseram que durante artificio, sao uma constante camas sai por 72 dolares a 109 margens do rio.
ao longo do porto. uma temporada de tres meses f0nte de mexericos. Sua casa dolares. Escolhas menos dis- Com a publicagao da reportagem no

Existe um ritual que dita um bom consumidor gasta n0 a^0 de um rochedo, fre- pendiosas sao Le Levant na JORNAL DO BRASIL e a divulgagao
esta especie de coisa, estabele- quase 30 mil dolares so de quentada durante lautos al- Route des Salins, fora da cida- pelo O Campista. o CCB ja esta receben-
cendo um lugar e uma ativida- drinks, enquanto danga musi- mocos pela chamada multi- de (97-33-33); Les Mas de Chas- do pedidos de reserva para o Proxf"}o
de para cada hora do,dia e da Ca de fita, geralmente ameri- dao do show-biz, tem tres telas, na Route de Ramatuelle trekking. O grupo devera ter no maximo
noite, embora um visitante cana. praias privadas, um pouso pa- (56-09-11); La Mandarine, na 15 trekkistas, mas e possivel que sejam
ocasional possa nao captar de ra helicoptero, 98 aparelhos Route de Tahiti (97-21-00); ou formados dois gmpos.
imediato o papel adequado. "fisionomista" que to- stereo e um terrago para jan- Lou Cagnard, na Avenue Paul Festa em Saiva(jor
Para os nao instruidos, e sim- ffl m ma conta da porta, to- tar ao ar livre. Roussel (97-04-24).
pies passar dia apos dia, num \ M mando decisoes fatais Hechter e Barclay sempre Chez Palrpyre e um bonito a festa tipica no Camping de Salva-
tempo maravilhoso, beberi- sobre quem pode ser jogam no inicio da noite um restaurante na Rue du Petit- dor, inicialmente marcada para 30 de
cando numa das muitas admitido em meio a um grupo logo chamado petanque ou Bal, onde cada mesa ja esta outubro, foi transfenda para 6 de no-
praias. protegidos por luxu- Que COm'eca a aumentar na boules — uma forma rudimen- cheia de hors d'oeuvres quan- vembro. Alem das coimdas tipicas os
riantes colinas verdes ponti- entrada a meia-noite, admite tar de boliche ao ar livre — do se senta. Cerca de 20 dola- campistas terao exibigoes de folclore
lhadas de telhados alararya- prontamcntc que faz sua sele- com os moradores na Place res por pessoa, incluidos vinho baiano e coco de roda.
dos das vilas de estuco. Ou Qao baseado em quem parece des Lices, uma pequena aldeia e servigo. La Pizza Romana sabado a terca
entao e facil ficar contente ex- rjC0 _ 0u, como me disse um rhpia de arvores baixas. Toda no Chemin des Conquettes e
plorando a velha cidade forti- primo. auem esta fumando o recomenda- sem nada programado e bom nao
ncada, com suas ruas estrei- charuto maior e usando espor-   ) 

' " ""I da para es- esquecer do feriado do dia 12, proxima
tas, cheias de elegantes bouti- tivamente os "Musts" de Car- { pecialistas terga-feira, Dia de Nossa Senhora Apa-
ques, e deixar-se levar ate um tier So depois de duas da ma- \ italianos; recida. Com boa vontade serao quatro
porto apinhado de iates. q que se permite a saida 3 L'Escale dias livres, o que permite ate um roteiro

E maravilhoso passar o dia para outros nightclubs — a <-/ considerado mais longo, como Ouro Preto. Praia das
visitando Gassin e Ramatuel- maioria deles oculta, subterra- V ITALIA chic, e o bar Neves e Guarapari, ou ate Conceigao da
le, pequenas vilas nas colinas nea, minusculas discotecas 1 e o lugar Barra. Faga os calculos. consulte a fami-
de onde se ve o oceano azul- definitivamente nao planeja- FRANCA ( / cer^° . Para lia e/ou os amigos, e caia na estrada.
escuro de St. Tropez. E e qua- das para quem tem claustrofo- N__ / um drmk no Exames na ACM
se obrigatorio reservar um bia ou medo de incendio. 

^**0 
MM C0IPe?° da r„Qi 

m6c oSninc nnriprflntpmnn nara vpr Port OriiTiaiid tv/t ^ a uuA \ noite. Ou- Ate o final do mes os socios poderao
unn cidade aue lembra Vene- Mexe^r^-se, _<de |a^>• 

® ua®e trosbonsni- procurar a Associagao Crista de Mogos
^ ronstmidresp^cialmlnte uma obngagao. Amedidaque _r MONACO htclubs (ACM - Rua da Lapa, 86) para um

para os barq^iros por um ar- Si^mao dfportS eitfto fao Les Jar- exame complete, fisico e clinico. ava-

quiteto frances. Frangois Stias d£ Cristas 
^vaeando 

^ dins de l'A- liando as condigoes de cada um para a
Spoerry. que tambem vive la. ^Tm l^pSr^ut^Ide0 fo,- i, V>; 

ggg-£S». deSoVer e ser visto e o principio pois das quatro da manha, po- kyt-;- SiTfOp€Z f^FsSuina' marra? ronV anteccdencia o exame ou
subjacente das atividades por 3em-se ver pelas janelas os ^ ; 

'1^ 
da ou so- ?essoato?nte^ wwtSStofSSBflSi

aqueles que estao "por den- padeiros dando duro no traba- mente' de- - Laboratono de Ergometna). Os socios jtro , as chamadas locomoti- ho, fazendo o pao. Os famin- ^ J . . nois das tres do CCB pagarao a mesma taxa (CrS
vas", famosas por introduzir tosdangarmos andam atea & ¦ Mediterranean i :? da manha 7500.00), que os socios da ACM.
novos estilos que os outros padana atrasde Senequierss. s Club des I
seguirao. Na minha quarta vi- saindo de la com pao fresco *,!  • . Alone pc » (*)lnfo(matwo de resporsabil'dade do Camping Clube
sita a St. Tropez, depois de em sacolas, chocolates e crois- Iff-m r-« 1 ¦* tJkA, do b«*,i rio de Janeiro - ruo senodor Donta». 75— 29° andar — Ccntro. Tel (021) 262-7172; SAO I

 pAULO — RuO MinervO, 156  PcfdiZCS. Tel. (011)
Zmrci cinminA HOTEL FAZENDA 263-0244 CAMPINAS — Ruo Generoi Osorio. 1 031 — 19° andar —
HOTEL rLUKILUA • n,'„IAr icniimRa ^r- WICida w- iWw*s.paranwsantacatawna-roo

III .-Mil BUZ OS CAMPING DE VIEIRA \ ErIT,e|iro deleao- 1.5 g '.71 Tel (O^D 224-3083; RIO GRANDrCX)
FERIADO DE 12 DE OUTUBRO |l|G|;\n|(2ll|U o ^ AMPARO  FRIBURGO Estrada Teresbpolis/Friburgo Km 33,5. SUL - Av. forrcpo,. 1603 .el (0512) 25-9991; WINAS GKAIS -

inacrvi lufill Pousada casa da gente I ^ cavaios Futebol. volei, a?ude, cantina, exuberante natureza Av ^imaionos. 1 is —gr. 1 201 Je'- (°3i) 222-6873; BR^'L^ s !
SSI» de jogos. piscinas- DDTIZACAO Praia da Ferradurinha oisdnes comdaesswn—nges— (Brevemente tambem 00m Chalss Riisticos). Ed>«fcio Maristei°. 1 2U — (5CS) Te!1 (06:1) 22^3-65o ; B

zSlr?SiSr Praia de GeriMTel.: ,nfs. Wo 221-2208. -7 I Ruo Ponugol. 3 — gr. 406/410. Tel. (0^) 242-0482. J
5^ *221039 Zona Nofte 248-9797 399-2976/267-3074 di'e,a 'DDM245' ±
Rio 267-7253 e 287-8334 831  
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NOTICIÁRIO SEMANAL (*)

FESTA,

ESPORTE OU

NADA DISSO,

AS OPÇÕES

DE CAMPING

PARA O MÊS

ST. TROPEZ A

FRANÇA

StTropez

HOTEL FAZENDA
JEQUITIBA

AMPARO — FRIBURGO
CAMPING DE VIEIRA

Estrada Teresópolis/Friburgo Km 33,5.
Futebol, vôlei, açude, cantina, exuberante natureza

(Brevemente também com Chalés Rústicos).
Infs. Rio 221-2208.

BÚZIOS
FERIADO DE 12 DE OUTUBRO

Pousada casa da gente
Praia da Ferradurinha
Praia de GeribáTel.:
399-2976/267-3074

Feriado de 12 Outubro Cavalos
piscinas, comida caseira — pgos —
TV a cores — cfrma excepcionai
Reservas direta (DDD-0245) 22-
1831

DDTIZAÇÃO
Zona Sul 247-9797Zona Norte 248-9797¦MM 00074IQ321MBHB

Salão de jogos, piscinas-
sauna. Reservas r»'os tcls.
fTAIPAVA — iDDD 0242) 22-
2099 e 22-2039
Rio 267-7253 e 287-8334

lALAteT^AHA

A palavra pode ser estranha.
Mas a talassoterapia é uma coisa
ótima. Significa a terapia pela água
do mar. E é realizada em piscinas
térmicas, comi banhos, duchas,
massagens e fisioterapia, aue
aproveitam ao máximo os efeitos
benéficos do sal, iodo e algas
marinhas Uma semana basta para
você se sentir disposto, tranqüilo,
mais jovem e bonito.

E ainda passar uma temporada
maravilhosa, cercado pelas cinco
estrelas do Hotel Plaza Itapema e

pela mais bela paisagem
do litoral de Santa Catarina.

PLAZA
ITAPEMA
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06/03 Raetf 15 00 ha 22 00 hn
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Jorge Martins

CINCO 

dos melhores navios do mundo,
passando por portos brasileiros a partir
de dezembro, oferecem uma série de ro-
teiros para o verão. Carnaval na Bahia,

Nordeste com escala em Fernando de Noronha,
Terra do Fogo, Portugal e Caribe são alguns
desses cruzeiros, por preços que variam de 240
dólares, no minicruzeiro Angra-Rio, a bordo do
Federico C, 630 dólares no cruzeiro Natal a Bordo,
no Funchal, ou 5 mil 400 dólares para uma visita à
Terra do Fogo, na suíte Royal do Bohème.

O Funchal oferece sete itinerários. O primeiro
vai a Salvador e Vitória, saindo do Rio no dia 18 de
dezembro e retornando no dia 26. O Natal será a
bordo. O roteiro seguinte serão 14 dias de viagem
ao Prata, começando no dia 26, com a saída do
Rio, para Montevidéu, Mar dei Plata, Buenos
Aires e Santos. O réveillon será em Mar dei Plata.
No dia 7 de janeiro, o Funchal parte para Amazõ-
nia, onde ficará 26 dias, com escalas em Vitória,
Recife, Belém, Manaus, Fortaleza, Maceió e Salva-
dor, voltando ao Rio no dia 31 de janeiro. Existe
um roteiro para o Prata, começando no dia 31 de
janeiro, do Rio para Santos, Montevidéu e Buenos
Aires. A volta ao Rio será em 10 de fevereiro.

Para o carnaval, o Funchal oferece um cruzei-
ro que sairá do Rio no dia 10 de fevereiro, seguindo
para Recife, Salvador (dois dias de carnaval em
cada lugar), voltando ao Rio no dia 18. Outro
roteiro volta ao Prata, fazendo caminho por San-
tos, Paranaguá. Montevidéu, Buenos Aires, San-
tos e Rio, no dia Io de março. O navio volta a
Portugal, fazendo um cruzeiro de 14 dias: desde o
Rio. a Io de março, até Recife e logo, Lisboa.

O Bohème está equipado com cabines que
têm controles individuais de temperatura. Total-
mente acarpetado e climatizado, oferece cinetca-
tro cassino, piscina aquecida, salão de beleza e
ginástica, discoteca, biblioteca, além de deck para
tênis de mesa. serviço médico e bar.

Iniciará sete roteiros no dia 17 de dezembro,
com o cruzeiro Natal no Prata (duração de 10 dias,
escalas em Santos, Buenos Aires e Montevidéu).

O 

próximo cruzeiro vai ao Nordeste, fazen-
do escala em Fernando de Noronha. O
passageiro comemora o réveillon a bor-
do em Salvador. O programa começa no

dia 26 de dezembro e tem a duração de 14 dias,
com escalas em Santos, Salvador, Fernando de
Noronha Fortaleza, e Recife. Em Janeiro, o Bohè-
me parte do Rio no dia 9, dando início ao roteiro
Nordeste com Maceió. Este cruzeiro tem a dura-
cão de 11 dias, nos quais cinco são passados a
bordo e o restante do percurso nas escalas de
Santos, Salvador, Recife, e Maceió.

O cruzeiro mais longo é o que vai a Terra do
Fogo. O navio parte no dia 20 de janeiro do porto
do Rio e retoma no dia 11 de fevereiro. São 23 dias
nos quais estão programadas escalas nas cidades
de Santos. Rio Grande, Montevidéu. Buenos Ai-
res. Porto Madryn, Ushuaia, Baía Garibaldi, Porto
Williams. Cabo Horn, Porto Stanley (esta parada
so será feita caso a situação política permita), e
regresso a Buenos Aires e Rio.

O quinto cruzeiro é o Carnaval na Bahia. A
saída do Rio ocorrerá no dia 11 de fevereiro, direto
a Sfdvador sem escalas, onde ficará os quatro dias
de carnaval, voltanGO ao Rio no dia 18. O lioheme
oferece também dois roteiros aeromaritimos ao
Caribe. O primeiro parte de Miami no dia 29 de
novembro e faz escalas em ST. Thomas, Barba-
dos Trinidad, Belém, Fortaleza, Recife. Salvador
e Rio. O programa tem 17 dias de duração, nos
quais oito são passados a bordo. O segundo come-
ca em fevereiro, saindo do Rio no dia 20 e fazendo
escalas em Salvador. Fortaleza, Belém, Trinidad,
Barbados, Porto Plata e Miami. . ,

A linha C comparece com três navios de nível
internacional, Federico, Enrico e Italia. para
atender aos 17 roteiros oferecidos. O Federico
inicia a serie de três roteiros com o cruzeiro aero-
marítimo Caraibas—EUA. O navio parte de La
Guaíra (Venezuela) no dia 8 de janeiro e faz
escalas em Caraçao. Miami. Nova Orleans. Com-
mel (México), Ocho Rios (Jamaica), San Juan. St.
Thomas, Trinidad, Salvador e Rio. A viagem tem
a duração de 26 dias e a chegada ao Rio está

prevista para o dia 4 de fevereiro.

O segundo cruzeiro do Federico vai à Terra do
Fogo, saindo no dia 4 de fevereiro do Rio e
retornando ao mesmo porto no dia 25. No itinerá-
rio, estão as cidades de Santos, Rio Grande,
Buenos Aires, Motevidéu, P. Madryn, Punta Are-
nas, Ushuaia, Cabo Horn e volta ao Rio. Por
último, o navio faz um minicruzeiro Angra—Rio,
saindo de Santos no dia 23 de fevereiro e chegando
ao Rio no dia 25, com escala em Angra.

O Enrico C tem programado seis cruzeiros,
começando no dia 18 de dezembro com o Cruzeiro

de Natal. O navio parte do Rio e faz escalas em
Santos, Montevidéu e Buenos Aires, voltando ao
Rio no dia 27. Neste mesmo dia parte para o
roteiro de Réveillon, que cobre Salvador e Angra
dos Reis. O roteiro tem a duração de uma semana.

O intinerário à Terra do Fogo também consta
do programa oferecido pelo Enrico C. O início do
cruzeiro está marcado para o dia 3 de janeiro,
saindo do porto do Rio. As escalas são as mesmas
do Federico, com duração de 20 dias. Em seguida,
o navio vai ao Nordeste, fazendo escalas em Reci-

Funchal
m EM cinco decks (ni-
J. veis de convés), sub-

divididos em 23 tipos de
camarotes: duplos, tri-
pios, individuais e suítes
de luxo. Consulte seu
agente de viagem e veja
no mapa oferecido por
ele as localizações que
mais interessam. Os pre-
ços variam, segundo o
cruzeiro e o tipo de cabi-
ne. Vão desde 630 dólares
a cabine, no cruzeiro Na-
tal a Bordo (Santos, Rio,
Salvador, Vitória, Rio e
Santos), até 4 mil 450 dó-
lares, no cruzeiro Férias
na Amazônia (Santos,

Rio, Vitória, Recife. Be-
lém, Manaus, Fortaleza,
Maceió, Salvador, Rio e
Santos). No Deck Estoril,
por exemplo, com cama-
rotes duplos (duas ca-
mas) internos (sem vigia
para o mar), beliches e
chuveiro, os itinerários
com saídas do Rio são:
Natal (630 dólares), Ré-
veillon (1 mil 220), Ama-
zônia (1 mil 880), Prata
(960), Carnaval (820), Pra-
ta Despedida (960 dóla-
res). Maiores informa-
ções na Agência Abreu
(Rua México, 21, loja A,
tel. 220-0322).

Bohème

TEM 
quatro decks,

subdivididos em 15
tipos de cabines. Os pre-
ços variam desde 1 mil
260 dólares, pelo cruzeiro
Natal no Prata (Rio, San-
tos, Buenos Aires, Mon-
tevidéu, Rio e Santos) no
Deck Antibes (cabines
internas, sem vigia para
o mar, com uma cama
baixa, uma cama alta,
banheiro privativo e du-
chai, até 5 mil 400 dóla-

res, no Deck Promenade
(suite Royal) pelo cruzei-
ro Terra do Fogo (Rio,
Santos, Rio Grande, on-
de há uma escala técni-
ca, Montevidéu, Buenos
Aires, Porto Madri,
Ushuaia, Baia Garibaldi.
Porto Williams, Cabo
Horn, Porto Stanley,
Buenos Aires, Rio Gran-
de, Santos e Rio). Mais
detalhes na Saitecin Tu
rismo Ltda, São Paulo.

Enrico C
rp EM cinco decks, com
JL 15 tipos de cabines.

Os preços variam desde
585 dólares, nas cabines
AB, quádruplas internas,
pelo Cruzeiro ao Prata
(Rio, Santos, B. Aires,
Montevidéu, Santos,
Rio), e o Cruzeiro de Car-
naval (Santos, Rio, Sal-
vador. Rio e Santos), até
3 mil 995 dólares, no

Deck Superior (cabines
externas, um leito baixo,
um alto, chuveiro ou ba-
nheira), pelo Cruzeiro à
Terra do Fogo (Rio, San-
tos. Rio Grande. Buenos
Aires, Montevidéu, Porto
Madri, Punta Arenas,
Ushuaia, Cabo Horn,
Buenos Aires, Rio Gran-
de, Santos e Rio). Agèn-
cia C e Maiatour Turis-
mo Ltda., tel. 287-1125.

Itália C

SAO 
cinco dccks e 13

tipos diferentes de
cabinas. A passagem
mais barata custa 820
dólares, no Deck Capri
(cabinas quádruplas in-
ternas, chuveiro) pelo
cruzeiro Arriverdeci ai
Plata (Santos, Rio, Bue-
nos Aires, Montevidéu,

Federico C

SEIS 
decks e 12 tipos

de cabines. A passa-
gem mais barata está por
240 dólares no minicru-
zeiro Angra—Rio, cabi-
nes com quatro leitos. A
mais cara, 5 mil 520 dóla-
res, Deck Passeio (cabi-
nes externas, de luxo,
dois leitos baixos, sofá-

Santos e Rio). A mais ca-
ra, 3 mil 90 dólares, no
Deck Riviera ou Passeio
(cabinas externas, um
leito baixo, um alto e
chuveiro), pelo cruzeiro
Nordeste com Fernando
de Noronha. Agaxtur Tu-
rismo, Sâo Paulo, tel 011-
259-8533.

cama, banheiro), pelo
Cruzeiro ao Caribe (La
Guaíra, Curaçao, Miami,
Nova Orleans, Cozumel,
Ocho Rios, San Juan, St.
Thomas, Trinidad, Sal-
vador, Rio e Santos).
Agência C e Maiatour
Turismo Ltda, tel. 287-
1125.

fe, Fortaleza e Salvador. A partida está marcada
para o dia 23 de janeiro do porto do Rio e a volta
ocorrerá no dia 2 de fevereiro.

Com duração de nove dias, o Cruzeiro ao
Prata tem início no dia 2 de fevereiro, no Rio. As
escalas: Santos, Buenos Aires e Montevidéu com
chegada ao Rio no dia 11. A série de itinerários
termina com o Cruzeiro de Carnaval que sai do
Rio no dia 11 de fevereiro e faz paradas em
Salvador (quatro dias) retornando ao Rio no dia
17.

O Italia C oferece como primeiro cruzeiro o
Natal a Bordo. O navio sai do Rio no dia 18 de
dezembro e faz escalas em Santos, Punta dei Este,
Buenos Aires (dois dias) e chega ao Rio no dia 26.
O Italia também faz o Cruzeiro dp Réveillon com
escalas em Buenos Aires, Mar dei Plata e Santos.
A passagem do ano será feita a bordo entre as
cidades argentinas. O inicio do cruzeiro está pre-
visto para o dia 26 de dezembro do Rio e o regresso
do dia 7 de janeiro.

Nordeste com Fernando de Noronha também
é oferecido pelo Italia C. São 15 dias de cruzeiro,
com escalas em Maceió, Recife, Fortaleza, Fer-
nando de Noronha e Salvador. A partida sera no
dia 6 de janeiro. O feriado na Costa do Ouro e um
minicruzeiro pelos mares de Santos, Angra dos
Reis, Vitória e Rio, partindo dia 20 de janeiro do
Rio e retornando dia 24.

Italia volta à reBià0 d0 Prata em janeiro-
gg M e dia 24 sai do Rio com destino a Santos,
«LJw Buenos Aires, Punta Del Este. Retorna

ao Rio dia 2 de fevereiro. Dos nove dias
de cruzeiro três são passados a bordo. No mesmo
dia, o navio inicia um novo roteiro para o Nordes-
te, fazendo escala em Salvador, Recife, Maceió e
Santos, chegando ao Rio no dia 11. Volta ao
Nordeste no período de carnaval, quando inicia o
cruzeiro Carnaval a Bordo no dia 11 de fevereiro.
As escalas são as mesmas do roteiro anterior.
Domingo e segunda-feira de carnaval serão passa-
dos em Salvador, terça e quarta em Recife e o
descanso será feito em Maceió. Arrivederci al
Plata é o último dos oito roteiros oferecidos pelo
Italia A saída é do Rio em 20 de fevereiro, com
escalas em Buenos Aires, Montevidéu e Santos.
Volta ao Rio no dia Io de março.

Cru zeíros noFuiicfiai

¦ DESDE 1840

abreu

ITF1

NATAL A BORDO 10 dirt
SANTOS RIO SALVADOR

VITORIA RIO SANTOS
D'* £>»f"»o
18/12 Santot
19/12 R'0
20/12
21/12 Salvado*
22/12 Salvador
23/12 Salvado.
24/12 N«»*»K*o
25/12 V.id»«a
26/12 R-o
27/12 Santo*

Chiada
16 OO HM

OS 00 hrt 13 00 hrt

23 00 Hrt
09 OO hrt 19 00 Hrt
14 OO Hrt 19 OO Hrt
10 00 Hrt -

¦ DESDE 1840

abreu

PRATA DESPEDIDA 12 dias
RIO SANTOS PARANAGUÁ

MONTE VIDÉO BUENOS AIRESSANTOS RIO
Chapada

REVEILLON AO PRATA
14 dia*

RIO SANTOS MONTE VIDÉO
MAR DELPLATA BUENOS AIRES

SANTOS R»0

AMAZÔNIA - FERIAS 26 dias PRATA FERIAS 11 dias CARNAVAL n di»

O a Dtitmo
18 02 R-o
19/02 Santo*
20/02 Paran*gut
21/02 Nr>*gK<o
22/02 Moni**id4o
23/02 MoniwtdAo
24/02 Bowwt AirM
25/02 Bucnot Airw
26/02 Navaeaçto . .
27/02 Navaçaçio
28/02 Santo*
01/03 R-o

Sa>da
19 00 hrt

09 OO hrt 18 OO Hrt
08 OO hrt 20 00 Hrt
20 00 hrt

21 00 hrt
08.00 hrt

- 19 00 hn

11.00 hrt 17 00 hn

D>» Dwttno
26/1227/1228/1229,1230/1231/1201/0102/0103/0104,"0106 0106/0107/0108/01

P jStnioiN»v»g«ç»r>Nav«9*ca<>Mont»«>d*oMar O Ptat»Mar D Wtta8 A.r«B Airat

Na*«çacioSanto* . .R.*

COrçada S#>d#
19 00 ha10 00 Hm 17 00 Hrt

07 00 Hrt 24 00 Hrt
14 30 Hn 14 00 hn
14 00 hrt -

18 00 hn

14 00 hn 19 00 hn09 00 hn -

SANTOS RIO VITORIA RECIFE BELÉM MANAUS
FORTALEZA MACEIÓ SALVADOR RlO SANTOS

Da Dettno
07/0108/0109.0110/0111/0113/0113/0114/0115/0116/0117/0118/0119/0120'01

Santo*RioVit6»<aNtv«;ac»nNevasacãoRac<fa
NavaçacfoN«o*eacàn

Chapada Sa-da ^
- 19 OO Ftrt09 00 Hrt 13 00 hrt09 00 Hrt 23 00 Hrt

07 00 hn 20 00 hrt

Ba*4^ .
Nlr*tK»0Na*««at*aManautManaut

18 00 Hn

D*t f'"«>
<01 M*n*ut
01 Navagacáo

(01 Nrragaçáo
/OI Navagacáo
/OI Fortaiaia
<01 Naoaçacáo
01 Macatò

/OI SaWwlor
101 Sawador

l 01 Nnaçacáo/OI R>o .
.'02 Saniot

C-eyaJa Sa<da
03 00 hn

05 00 hn 18 00 hn
09 00 hn 16 00 Hn
12 00 hn

13 00 hn
15 00*
09 00 t

HiO SANTOS MONTE VIDÉO
BUENOS AIRES SANTOS RIO

D» D*tl>no
31/01 R-o
01'02 Santo*
02/02 Na.wgacão
03/02 Navaçação
04'02 Montav«3»o
06-'02 Buano* A.r®t
06/02 Boano* A-ra*
07/02 Navagaçi-j
08/02 Navaçacão
09/02 Santot
10/02 R-o

C^eysda $a da
19 00 hn

09 00 hrt 17 00 hn

07 00 hn 24 00 hn
10 00 hn -

18 00 hn

14 00 hn 18 00 hn
08 00 Hn

SANTOS RIO RECIFE
SALVADOR RIO SANTOS

D'» D*tt<no
09/0? Santo*
10/02 R«o
11/02 Nivaçacio
12 02 Navaeacéo
13/02 Rae.U
U/02 Racifa •
15/02 Sal»ado*
16 02 SaWador .
17/02 Na»açac4o
18/02 RK»
19/02 Santo»

O» Saída
18 00 hn

08 00 hn 13 00 hn

09 00 hn
1400 hn

14 00 hn 19 00 hn
09 00 hn

BRASIL PORTUGAL
VIAGEM ESPECIAL • 14 DIAS

SANTOS RIO RECIFEFUNCHAL LISBOAD># O+tt.no Chapada Sa>da
28/02 Santot - 17 00 hn
01/03 R-o 08 00 hn
02/03 R.o - 12.00 hn

TÉCNICA E EXPERIENCIA
A SERVIÇO DO BRASIL

abreutur
. FUNDADA EM 1840

RIO DE JANEIRO; RUA MÉXICO, 21 A LOJA Tel.: 220-0322 - PABX
SÃO PAULO: AV. IPIRANpA, 796-3? ANDAR Tel.: 222-6233- PABX

ESCOLHA O

NAVIO.

É TEMPO DOS

CRUZEIROS

DE VERÃO
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