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Tempo
RIO — Tempo claro a
parcialmente nublado
passando a nublado.
Temperatura estável.
Ventos de Este a Norte
fracos n moderados com
rajadas ocasionais. Mrtxi
ma 36.3 em Buiiru e nu
nima. 20.U no Alto da Boa
Vista. O Salvamar informa que o mar está calmo
com águas a 19° correndo
de Leste para Sul
• Temperaturas e mapas
na pagina 18
índice
Senador do
PMDB
denuncia atentado
(Pag. ;i)
Figueiredo volta
h criticar Oposição
(Pag. 5i
.Juan Carlos I
garante eleições
iPag. 12)
Metrô fica
pronto em março
iPâti. 17)
Dólar de turista
custa CrS 277,16
iPág. 21)
Argentina define
empréstimo do FMI
iPag. 21)
Bolsa opera em
baixa mas sobe
iPag. 22)
Informe
Econômico
iPag. 24)
Exposição
mostra
ISO anos de Marinha
(Caderno B)
A edição cie hoje e
composta de Noticiario (24 pags.), Esportes (6 pags.). Caderno
B (8 pags ), Druminond (10 pãgs.) e
Classificados (14
pãgs).
PREÇOS VENDA AVULSA
Rio de Janeiro/
Mino* Gerai*
. Cr$ 70.0C
Dias uten
Domingos . OS 100,00
São Paulo/Espmto Santo
OS /0.00
D'0> vjt»»(S
Dommgos CrS 100.00
RS. SC. PR, MS, MT. BA. SE.
AL. PE
OS '30.00
Dias utçn .
Domingos . OS 130.00
DF. GO
D os uTeis
Domingos

CrS 90 00
OS 100.00

Outro» Estados
e Territórios
Dias ute»s OS 1 50,00
Domingos OS 150,00
ACHADOS E
PERDIDOS
510
A BAYER DO BRASIL S/A
Div Defensivos Campinas corr.umcfl o extravio de um talo
nArio de pedidos n°s J9276 a
39300
AVISO A PRAÇA — AUTO
PEÇAS 34 LTDA Sito A Rua
Barnbina. 34 Loja A Botafogo
comunica o (uno ao 1 talôo rte
notas de vendas ao consumidor de n° 79 6b 1 a 79 700
lanando 4 notas p o termino
no mesmo 79 69 H 79 69B
79 699' 79 700
O Alva a
EXTRAVIOU-SE
iocal*/dÇAo, 653 364 00 cie
Map-l:mcKee'>dit"nentos imoo
Ltda , Rua Marquês de SAo
Vicente, b2 — Loja 157 Te»
220-5366
Comunicamos
EXTRAVIO
e*travio do Carteira de Sócio.
e
de
Estacionamento
Cartftc
Cartão de Credito rolat«vos ao
Titulo 1 700 do late Clube cio
R,o dc Janeiro ARMOND GA
GLIARDl
GRATIFICA SE CAo dmama»
no Lar
dues dourano perdido
qo do TelPecftncna7317- jacarepa
392
gua

Delfim

200
DOMÉSTICOS
210
A AGENCIA RIACHUELO
— Que ha 48 anos serve
o RJ, oferece cops
arms. t serv babas
diar Tel 231-3191/22474S5
A BABA P/ BEBE — Pafo
40 000 p/ atender bebe
4 meses. Peço referenc.
Av Copacabana. 583 ap
806
ACERTE AQUELA
EMPREGADA BABA
ETC. — Selecionadas
por psicologos. atraves de testes psicologicos, entrevista e
comprovação de referéncias. GABINETE
DE PSICOLOGIA Empresa Pioneira em Assessoria Domestica
C entifica no Brasil
Náo e Agência Somos
c..tra opção — Conheca ci m segurança
q ;er- • ntra en' sua ca
Sá Aprov' i. i, 3ô5
. r p c i\ p
["i f
'
iòf
de 6
'e •>
25b
n •
oom T-iA np>i a 7^7 ¦

balanço
Mf§P<

1982

em

Frankfurt

O Ministro do Planejamento,
Delfim Neto. garantiu ontem, em
Frankfurt, que "náo haverá mais
problemas para fechar o balanço
ide pagamentos) de 82: nos estamos
confiantes". Disse que "precisavamos de uma média de 1.2 bilhão de
dólares por mès. e isto está acontecendo", após assinar empréstimo
de 145 milhões de dólares para a
Sunamam.
Em Brasília, o Conselho MoneNacional aprovou o documentário
to "Programaçao do Setor Externo
em 83", que fixa as exportações em
23 bilhões de dólares (mais 9,5%
que em 82); as importações em 17
bilhões (corte de 299í nas compras
do setor público — petroleo e trigo
excluídos — e de 22CÍ nas compras
do setor privadoi; o déficit em conta corrente em 6.9 bilhões de dolares (menos 51% que este ano); e o

crescimento da dívida externa em
8.9%, com a captação externa limitada a 10.6 bilhões de dólares.
O Conselho aprovou também alterações no mercado de capitais. A
mais importante autoriza a transformação das dívidas das empresas
com dificuldades financeiras em debèntures conversíveis em ações,
com intermediação do Banco Centrai mas sem consulta à Comissão
de Valores Mobiliários.
Em Nova Iorque, o vice-presidente do conselho diretor do Chase Manhattan Bank, Wllliam Ogden, afirmou que os países em desenvolvimento deverão reduzir
suas metas de crescimento, pois
acabou a liberdade de responder a
aumentos inesperados no déficit do
balanço de pagamentos através da
captação de recursos no exterior.
(Página 21 e editorial Para Valer)
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— Sejam quais forem as intenções
dos senhores ministros militares e
dos comentários publicados nos jornais, nada nos afastara de nossa linha
de moderaçáo e firmeza em relação às
justas aspirações do nosso povo —
declarou Leonel Brizola, ao comentar
o pronunciamento dos Ministros da
Marinha e da Aeronáutica a respeito
de uma possível vitória de candidatos
da Oposição nas próximas eleições.
Brizola disse que revanchismo
é uma palavra que náo existe no
seu dicionário e. quanto à demago"uma
gia. assinalou que se trata do
admoestaçáo que particularmente atinge o.candidato apoiado pelo
Governo federal, que já arrancou
prometendo casa, comida, emprego;
so faltou a roupa lavada". (Página 4 e editorial A Última Kevanchci

Sharon
milícia
em

deixou
entrar

acampamento

O Ministro da Defesa de Israel,
Ariel Sharon, admitiu, ante a comissão que investiga a responsabilidade do Exército do seu pais
no massacre de palestinos em Sabra e Chatila. que autorizou a
entrada de milícias cristãs nos
dois campos de refugiados de Beirute. Isentou, porém, o PrimeiroMinistro Menahem Begin de
qualquer responsabilidade e disse que não imaginava a possibilidade de um massacre.
O Secretário de Estado norteamericano, George Shultz, declarou que Washington pretende
conseguir a retirada de todas as
forças estrangeiras do Líbano ate
o fim do ano, hipótese que, pessoalmente, considera possível,
mas difícil. O jornal Jerusalém
Post informou que o Governo
norte-americano recebeu bem a
proposta de Israel para a retirada parcial de tropas. (Pagina 19)
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Transegur

Antônio Miguel Rodrigues, o
motorista da Transegur Transportadora de Valores que se salvou da chacina no assalto a empresa porque se fingiu de morto,
estava certo. Ontem, no hospital,
ele apontou, em um álbum de
fotografias, o principal responsavel pelo roubo e morte de trés
companheiros; Júlio César Neves
da Silva, fiel da empresa e responsavel pelo dinheiro.
Preso no trabalho. Júlio César
confessou e apontou seus cúmplices. Em Meriti, a policia prendeu dois: Napoleão Gomes Meneses, o Kuns-Fu; e Jorge Pereira
Valvano. Estão fugidos Fernando
de tal. cunhado de Júlio César;
lvo de tal; Carlos Antônio Macedo Barcelos, o Macarrão; Portuguesinho e Russo. A Transegur
informou que o total do roubo foi
CrS lõ milhões 391 mil. (Pãg. 20)
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O Presidente americano Ronald
Reagan chegará ao Brasil dia 30 de
novembro e ficara até o dia 3 de
dezembro. Na volta a Washington,
fará curtas escalas na Colômbia e na
Costa Rica. anunclbu o Departamento de Estado. Em Brasília, prevalece
a idéia de que Reagan se decidiu
a visitar o Brasil porque os EUA sentem necessidade urgente de refazer
seu relacionamento com a America
Latina, abalado com a guerra dasr
Falklands.
Uma fonte do Governo americano disse ao correspondente Armando Ourique, em Washington, que
serão realizadas
prioritariamente
"discussões
para a recuperação da
economia do Hemisfério", nos trés
Presipaíses visitados. No Brasil, o"ajustadente Reagan discutirá o
mento do serviço cia divida". (Pag 15)
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Drummond, parabéns pra você
Para louvar a homem, o poeta e o amigo que é Carlos Drummond de Andrade,
o JORNAL DO BRASIL lhe oferece um suplemento especial de dez páginas
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da
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desiste
de

Copa

86

A Colômbia desistiu de sediar a
Copa do Mundo de 86, em anúncio
oficial, ontem à noite, pelo Presidente Belisário Betancur, por uma
cadeia dc rádio e televisão. Ele alegou dificuldades econômicas c criticou a FIFA, afirmando que náo foi
"respeitada a
questão de honra de
que o Mundial devia servir a Colòmbia e não a Colômbia servir a
multinacional do futebol".
Betancur declarou nao ler tem"atender as extravagànpo para
cias da FIFA" e que a honra da
Colômbia está lavada pelo Prénuo Nobel de Literatura, outorgado
a Gabriel Garcia Márquez. Com a
desistência da Colômbia, quatso
países são, em princípio, candidatos: o Brasil, os Estados Unidos,
o Canada e o México. A Argentina anunciou que apoia o Brasil.
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Esportes

Corpo

de

parece
do

Caso

loura

Miriam

0
O R/O D£ JANEIRO REÚNE ÚS MA/ORES UDERES
CA QPOS/ÇÂP 0ON7RA O GOJERNO.
VENHA I/6Ç COCA//R.

Jatobá

O corpo, semicarbonizado. de
uma loura oxigenada, achado em
Teresópolis no dia 18, pode ser o
de Miriam Irineu Mesquita, a vendedora de milho verde que testemunhou o seqüestro de Luís
Carlos Jatobá e Misaque José
Marques, em Niterói, no dia 9 de
janeiro de 1981. A policia de Teresopolis recebeu telefonemas anónimos avisando que a morta e
Miriam.
E mais; que o corpo de homem
encontrado no dia 16 seria o de
Cléber, irmão de Miriam. Este,
irreconhecível. O legista Nelson
de Almeida Santos comparou os
dados de Míriam com os da mulher de Teresopolis e descobriu
oito semelhanças. Convocada para uma audiência na Justiça, na
semana passada. Miriam — que
tem parentes em Teresópolis —
nao foi localizada. (Página 16)
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Brasília — Reduzem-se nas pesquisas de
opinião as indecisões quanto a opção eleitoral de novembro. Em conseqüência ampliase a mancha da oposição que ameaça cobrir
todo o Centro-Sul do país. Com vitórias
praticamente consolidadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná, a oposição
avança sistematicamente sobre Minas Gerais
e Rio Grande do Sul, enquanto se mantém
na disputa em Pernambuco. Esses possíveis
triunfos oposicionistas se estenderão a
Goiás, Acre c Amazonas, podendo alcançar
o Pará e o Espírito Santo.
O PDS ganhará na maioria dos Estados,
mas a tendência visível do eleitorado neste
momento expõe o Governo a um confronto
ou a uma necessidade de negociação nos
pontos vitais da economia e da política
nacionais. Vitórias nos grandes Estados,
além da importância em si, projetam números que traduzirão uma tendência dominante
de opinião pública. Na medida cm que
ganharem nos Estados mais populosos os
partidos de oposição irão colocar uma vantagem numérica sobre o partido do Governo
que representará por si mesmo um impacto
de repercussão nacional e internacional.
O otimismo oficial persiste, mas vozes
de advertência tentam prevenir triunfalismos
oposicionistas, contendo-os na medida das
conveniências do sistema e alertando-os para
os riscos cjue manifestações excessivas possam trazer para a implantação final do
projeto democrático do Presidente João Figueiredo. O PDS, no entanto, graças a suas
bases tradicionais, e a dispersão das oposições em quatro partidos, deverá manter a
maior bancada na Câmara e a maioria do
Senado e. vencendo na maioria dos Estados,
terá igualmente assegurado o controle do
Colégio Eleitoral que escolherá o futuro
Presidente da República, ainda a peça-chave
do sistema.
A vitória da oposição, localizada no
Centro-Sul. trará todavia problemas que
somente não se tornarão mais graves pela
perspectiva de realinhamcnto de políticos
que trabalham na faixa oposicionista em
projetos de conciliação que possibilitem a
convivência tranqüila de Governos estaduais
e federal o calcem o caminho por onde
seguirá
projeto de abertura do Presidente
da República. Embora lutando para vencer,
só há uma vitória oposicionista que, se
ocorrer, conforme os indícios já tornados
públicos, gerará problemas específicos: a do
Sr Leonel Brizola no Rio de Janeiro.
Consciente da situação, o candidato toma su.is providencias para desarticular o
cerco que ameaça envolvc-lo, se confirmada
a previsão da sua vitória. O Sr Leonel
Brizola provavelmente não terá a maioria da
Assembléia estadual e terá de negociar com
bancadas cuja tendência é se articularem
contra sua administração. A bancada chaguisia com a bancada do PDS e provávelmente a do PI B formarão um cinto de
segurança em torno do candidato, visando a
condicionar sua ação política e administrativa. O retorço que o Sr Brizola poderia ter
seria da bancada tio PT e da fração lunar que
sera. depois da eleição, liberada pelo
PMDB. Mesmo com elas, não formará uma
maioria e as dificuldades inerentes à escassez
de recursos induzirá o provável Governador
a aprofundar um diálogo que iniciou há
tempos com o Ministro da Justiça. Esse
diálogo e possível e de certo modo aconselhável pois não interessará ao Palácio do
Planalto a fixação de um foco de atrito no
Estado mais sensível do país pela agressividade da sua opinião pública.
A disposição do Sr Brizola, segundo ele
declara, é conviver e trabalhar em paz. Não
lhe cabe todavia remover obstáculos que se
levantem em áreas que fogem totalmente ao
seu controle. O Governo, no reagrupamento
lios partidos, terá folga para executar seu
projeto federal e não se deixar perturbar
pela implantação de um primeiro Governo
socialista, mas de natureza democrática, que
poderá ocorrer no Rio de Janeiro.
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Moreira (PDS)
Visita o Município de Petropolis
Brizola (PDT)
Faz comício, as 18h. em Ramos, as 19h. em Bonsucesso: e às 20h, no Largo da Penha.
Lysáneas (PT)
Estende sua campanha a Volta Redonda, com
visita aos operários da Companhia Siderúrgica Nacional.
Sandra (PTB)
Participa de concentração às 9h. na Praça Maua. de
onde sairá para visit a a Quinta do Caju e a Colônia
de Pescadores no mesmo bairro Na parte da tarde,
a candidata trabalhista faz passeata do Campo de
Sáo Cristóvão à Barreira do Vasco.
Miro (PMDB)
Cumpre programação com Uiysses Guimarães.

"a reverência a memória
dos militares e civis que
Além de determinar a tombaram em defesa dos
realização de palestras so- princípios democráticos e
bre o fato, cultos religiosos pacíficos do nosso povo
em memória das vitimas, constitui não só um dever
formatura de tropa e leitu- indeclinável de respeito e
ra da Ordem do Dia do de admiraçao, como tam
Ministro do Exército, no bem um compromisso do
dia da rcmemoraçâo, o Ge- povo e do Exército, no sen
neral Walter Pires reco- tido de evitar
que tais famendou aos comandos de
tos voltem a se inscrever
Exércitos que estimulem o
comparecimento aos atos em nossa história".
No Rio. as comemoraprogramados de militares
a cargo rio I Exército,
çóes,
das outras Forças, de autoridades governamentais, se centralizarão na Praça
de estudantes, de orgâos General Tibürcio — Praia
de classe e, em particular, Vermelha — no mausoléu
de familiares das vitimas. dos mortos da Intentona
Segundo suas palavras, Comunista de 1935.
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aniversário da Intentona
Brasília — Como acontece regularmente quando
se rememora a Intentona Comunista — lembrada
pelas Forças Armadas no dia 27 de novembro — o
Ministro do Exército divulgou ontem aviso sobre o
assunto assegurando que o "movimento comunista
internacional, em décadas mais recentes, voltou a
violentar o nosso pais através de várias organizações
subversivas e terroristas, treinadas nas ditaduras
comuno-socialistas, deixando, mais uma vez. como
estigma, uma centena de mortos e mutilados entre
civis e militares".
Ainda segundo o General Walter Pires "à nação
brasileira não esquece as páginas de traiçáo, covardia
e luto que foram escritas no Rio Grande do Norte.
Pernambuco e Rio de Janeiro, no período de 23 a 27
de novembro de 1935, quando pseudobrasilelros. a
serviço da ideologia marxista-leninista, assassinaram
fria e covardemente seus próprios companheiros".
COMEMORAÇÕES

do

RIBEIRO-152

fundação

de

e
políticos
A inauguraçáo, ontem,
da regional da Fundaçáo
Pedroso Horta do Rio de
Janeiro — setor cultural e
de pesquisa do PMDB que
aglutina intelectuais, ar
tistas e profissionais, com
a proposta de criar um fórum de debates e formular
uma política cultural para
o Estado — foi definido como um ato de fe. um ato
político, e não um ato eleitoral". pela economista
Maria da Conceição Tavares. sua presidente.
— Nao se faz um Partido
sem intelectuais. È preciso
articular idéias e torna-las
vivas, e isto independe da
çonjuntura eleitoral. Muito vai acontecer depois de
15 de novembro. Nem eles
sabem o que, por enquanto
tateiam. Nos também náo
sabemos, temos algumas
idéias Vencido ou vitorio
so. este Partido vai ter que
se agitar Sáo muitas as
avenidas por onde precisamos passear.. E por isto.
os institutos de pesquisa
— disse Fernando Henrique Cardoso, um dos articuladores da Fundação, a
nível nacional.
COMPOSICAO

estudos

sociais
e Joel Ruflno. entre outros.
Leon Hirshman e Hésio
Cordeiro compõem a diretoria. ao lado de Luiz Werneck Viana.
DOIS ESTILOS
Ao afirmar que o Rio de
Janeiro de hoje náo e aquele"<¦ que conheceu em 1954 —
uma caixa de ressonáncia do samba do crioulo
doido para o pais" — a
economista Mana da Conceição Tavares classificou
a inauguração da regional
da Fundação Pedroso Horta de "um ato de resistència a insanidade que tem
presidido o clima eleitoral
nos últimos dois meses,
com o objetivo de abnr espaços para os intelectuais
do PMDB e do pais "
Falou também em "ato
de fe". logo depois de afir
mar que o "regime não tem
Governo. So dois homens:
O Presidente do Banco
Central.' Langonl. preparando um AI-5 econômico,
e o Chefe do SNI" Chorando. Maria da Conceição retirou ria bolsa um brochesímbolo do PMDB. cm forma de lua-preta, ao incluir
na lista de diretores da
Fundação um dos assessores diretos de Miro: Eurico
Segundo ela.
Figueiredo.
'
quer ganhemos, quer perdamos, vamos trabalhar
por uma política cultural e
tecnológica, para excluir
da política os tecnocratas".
Fernando Henrique Carsuplente do Senadoso
dor Franco Montoro
(PMDB-SPi. disse ler vindo ao Rio por Maria da
Conceição e pela complexidade vivida pelo seu Par
tido no Estado, neste momento. Segundo ele. o papel do intelectual na politica e nao so ter idéias, mas
lhes dar vida. Para ele. isto
aconteceu em 1975. quando começou a colaborar
com o jornal Opinião e. em
1977, participando da camNaquela
panha rio PMDB
época, disse "eram poucos
os intelectuais. E agora temos um grande Partido,
uma frente. E náo esta ai
nossa debilidade, mas a
nossa força E a expressão"
do coletivo, ria sociedade
Segundo Fernando Hen
rique, ser intelectual no
PMDB e difícil," porque
aqui ele joga com o Poder
real E e por isto que rece
bemos mais criticas."

Diretor-secretário da
Fundaçáo Pedroso Horta
do Rio. o cientista político
BAIAA ÉSm^UO
Antônio Rangel Bandeira
setor do
entende ser este
PMDB como "a çonsciènr ÈURUPa 1 cia critica do Partido Este
H9 DESDE 1840
e o espaço para o intelectual no Partido e. por isto
«*'
Qfl°/°
mesmo, seu conselho e di
retona nao sao compostos
wU MENOS abreu
por parlamentares. E a
(•) Tarifa aaiaa PONTO * PONTO (observando *ua* fi»5inçoa*i
idéia transcende o PMDB
CONSULTE-NOS SOBRE NOSSAS
pois, para participar, náo e
necessária a filiação".
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Alem de criar uma politica
cultural para o Estado,
EUROPA MARAVILHOSA
"e
PORTUGAL ESPANHA FRANCA INGLATERRA BÉLGICA
fazer pressão para que a
HOLANDA ALEMANHA SUÍÇA ITALIA 36 Dia» 10 Paim
próxima administração,
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do", segundo Rangel BanNEVE NA EUROPAdeira. aceite o diálogo e
PORTUGAL ESPANHA FRANÇA INGLATERRA BÉLGICA
participe da sua colaboraHOLANDA ALEMANHA SUÍÇA AUSTRIA ITALIA
çáo. a Fundação Pedroso
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Horta já edita a Revista d<>
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mero. com 30 mil exempla-JÓIAS DA EUROPAre.s de tiragem
PORTUGAL ESPANHA FRANÇA ITALIA AUSTRIA ALEMANHA
O presidente honorário
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PMDB. Uiysses Guima- três candidatos pemederáes, se integra hoje à cam- bistas â Prefeitura da cida
APROVEITE A EXPERIENCIA D A
panha do Deputado Miro de. Silvio Lessa, Coimbra
cC-m+i AIR
candidato do seu de Mello e Jose de Matos
Teixeira,
VAPIG
ap PORTUGAL
Partido
a
sucessão de Cha- Pitombo.
¦ pi *r>«
gas. Uiysses chegará ao
As 16h. ja cie volta ao
Rio. as lOli. e meia hora Rio,
abreu
Uiysses ira a Praça
depois concederá entrevis- Maua
ESOME ESTA VANTAGEM A SUA VIAGEM
para assistir a uma
ta coletiva a imprensa na concentração
das campaLegislativa.
Assembléia
rio
nhas
dos
candidatos
Ao meio-dia almoçará na PMDB a todos os cargos
FUNDADA EM 1840
Tudo.
Tem
churrascaria
eletivos. Dali. em passeaRIO 0E JANEIRO RUA MÉXICO. 21A LOJA T«l ; 220 0322 PABX
de Madureira. e depois fará ta, seguira ate o Largo
IPIRANGA.
7»S • ImIVttU'
3: ANDAR
SAO PAULO AV.(«xftratw
da
aOOC?«m
OOOOJ OJT«l..4t «222 «233 PABX
uma caminhada pelo cen Carioca, percorrendo as
do
bairro.
tro comercial
ruas do Centro
De Madureira. Uiysses — principais
do
Estado, para
Capital
da
tam nota iiaaia cadcrncta.
e o candidato do PMDB ao
de um comício.
Governo gaúcho. Senador participar
Dirigentes do PMDB fluPedro Simon. que o acom
panhara na visita ao Rio — minense não quiseram arse deslocará a Niterói, on riscar, ontem, o numero
de, depois de uma passea- aproximado de pessoas
4'
ta. participará de um co- que esperam colocar no comicio, as 14h30mln. em micio rio Largo da Carioca
0 M*4ont dot QjafScaóoi,
Cid
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crença de Ivcte Vargas
HOJE, ÀS 10 HORAS, ESTAMOS INAUGURANDO A TRIPLICAÇÃO

Por telefone, a ex-Dcputada Ivete Vargas informa de São Paulo que passou a
acreditar efetivamente na hipótese da vitória
do Sr Jânio Quadros, apesar das pesquisas
que o situam com menos de 109f da preferência popular. Diz a presidente do PTB que
a princípio referendava as afirmações de
vitória do ex-Presidente da República por
conveniência e por delicadeza. Mas agora
nesta etapa final da campanha ela tem presenciado a identificação do seu candidato, de
modo crescente, com o povo de São Paulo e
cm tal escala que considera impossível que
isso não se traduza em votos.
O Sr Franco Montoro não examina
sequer essa hipótese e o Sr Reinaldo de
Barros. surpreendentemente, anuncia que
ele também já ganhou.

DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO DOS LAGOS.
A PRODUÇÃO DE 78 MILHÕES DE LITROS POR DIA BENEFICIARÁ
AS POPULAÇÕES DE CABO FRIO, ARARUAMA, ARRAIAL DO CABO,
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, SÃO PEDRO D'ALDEIA,
IGUABA GRANDE, IGUABINHA, BACAXÃ, SÃO VICENTE DE PAULA,
SILVA JARDIM E SAQUAREMA.
CUSTO DA OBRA: 1 BILHÃO DE CRUZEIROS
abastecida durante 12 horas com intervalo de 36 horas A duplicaA Região dos Lagos, a partir de hoie. tem agua à vontade
O sistema de aduçao foi ampliado para Cabo Frio. Arraial do Cabo. çáo desta subadutora. com extensão de 4 km e diâmetro de
Sáo Pedro D Aldeia e Armação dos Buzíos. com a construção de 200mm e a execução das demais obras, possibilitou o abasteciuma nova adutora com 28 km. em complementaçáo á antiga linha mento permanente de Saquarema
"Booster" de Iguaba:
Elevatória de 500mm de diâmetro, conslruidaem
KfK?"
' reconstrução do Booster tendo sido
1969 O novo sistema tem capacidade
substituídos os antigos coniunlos e
de aduzir 47 milhões de litros por dia
instalados 2 outros com 200 HP de poPara a area de Arafuama e Iguaba
de 1201 s cada
tencia e vazão "Booster"
passou-se a aduzir 31 milhões de litros
de AraruaElevatória por dia. com a construção de duas elema: construída a nova elevatória
vatonas e o assentamento de 15 km de
Booster com a instalação de 3 conuma adutora de 300mm de diárnelro
juntos motor-bomba. com 350 HP de
para Iguaba
potência e vazão de 1751 s cada
e lai
com 5 km de extensão i e diâmetro
de
di<
200mm parte da elevatória Booster de Iguaba Grande
GOVERNO CHAGAS FREITAS
Duplicaçaoda Subadutora Bacaxa-Saquarema: Saquarema era

Mario Palmério na campanha
O escritor Mário Palmério, integrado na
campanha do Sr José Aparecido do Oliveira
a deputado, ofereceu-lhe em Uberaba, seu
tradicional reduto eleitoral, um churrasco ao
candidato, presentes 2 mil convidados.
Carlos Çastello Hranro
y
*

comício

FREITAS
Alagoas
Maceió — O candidata
do PMDB pernambucano
ao Senado. Cid Sampaio,
ao falar domingo à noite
para cerca de 15 rrul pessoas, em Palmeira dos Indios — terceiro município
em importancia de Alagoas. a 120 quilômetros de
Maceió — disse que "os
brasileiros t£m nas pròximas eleições de 15 de novembro talvez a Ultima
grande oportunidade de
reformar democraticainente o pais. corriRindo as deformaçóes econômicas e
sociais, que poderão, de
outra maneira, conduzirnos a um impasse de gra
ves conseqüências".
O comício de um candidato majoritário de Per
nambuco em Alagoas foi o
primeiro de uma serie pro
gramada entre as lideran
vas oposicionistas dos dois
Estados E provável que os
candidatos majoritários
do PMDB de Alagoas tam
bem participem de comi
cios em Pernambuco
Estiveram presentes ao
comício — um dos maiores
jâ realizados no mtenorde
o Deputado feAlagoas
derai Jose Costa, candida
to <io PMDB ao Governo
pstadual e o advogado
Moura RiK"ha candidato
ao Senado
em

AO

Sampaio

AGUA À VONTADE PARA A REGIÃO DOS LAGOS
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PRA SEU GOVERNO
denuncia

Senador

deputado

e

Brasília — O Deputado estadual
Nestor Baptista e o presidente do
PMDB de Paranaguá, Massami Tanaka. sofreram um alentado a tiros, num
posto de gasolina entre as cidades de
Uniflor e Alto Paraná, onde estacionaram para abastecer o carro em que
viajavam, na madrugada de sábado, para assistir ao enterro do Deputado Heitor de Alencar Furtado, em Paranavaí.
Somente ontem, com a abertura da
sessáo no Senado, o Senador Leite Chaves i PMDB-PR I trouxe a denúncia a um
plenário vario, ao comentar o assassínlo
de Heitor Furtado pelo policial Aparecido Andrade Branco, Branquinho, aflrmando que pode náo ter havido ordem.

atentado

vereador

do

mas o matador foi estimulado pelo clima de violência existente no Estado.
Atentado
Disse ainda o Senador que o Deputado Nestor Baptista. de Curitiba, e seu
companheiro de Partido e de viagem,
Massami Tanaka, pararam o carro para
abastecer. No posto, a 15 quilômetros de
Paranavaí. ouviram um tiro, disparado
de um outro carro que parara a uns 30
metros. Eles correram para o automóvel
em que viajavam e partiram em velocidade, ouvindo ainda mais cinco tiros
disparados em sua direção. Foi o próprio deputado quem comunicou o atentado. por telefone, ao senador.

Mulher de Nestor confirma
náo poder identificar nem o veiculo nem
Curitiba — O atentado ao Deputado
as pessoas que fizeram os disparos.
Estadual Nestor Batista (PMDB-PR) foi
confirmado ontem à noite por sua muO deputado, segundo sua mulher,
lher. Lubiana Batista. Segundo ela, Neschegou ontem pela manhã de viagem,
tor e o Vereador Massani Takaiana, de
almoçou em casa e disse a ela que iria
Paranagua, estavam indo para o enterdar queixa do atentado á Polícia Federo do Deputado Federal Heitor Alencar
ral. Ela não soube informar se a queixa
Furtado e decidiram parar a 15 quilófoi feita. O deputado está em Bela Vista
metros de Paranavaí. para reabastecer.
"Quando se
do Paraíso (Norte do Estado) participreparavam para colopando de um comício do partido. Ele
car a gasolina estocada em galões, ouviexplicou a mulher que náo denunciou o
ram um tiro, vindo de um carro parado
caso no sabado para náo criar uma
30 metros", contou ela, que ouviu a
comoção maior na região de Paranavaí,
história de Nestor, ontem pela manhã.
onde a população já estava traumatizaO deputado e seu companheiro, após o
da com a morte de Heitor Alencar Furrapidamente
no
tiro,
entraram
primeiro
tado. O PMDB PR não divulgou nota
carro e partiram. Na suida, ouviram
ou comentário sobre o atentado a Nesmais cinco disparos. Nenhum deles
tor Batista.
atingiu o carro do deputado, que disse
Odacir

Klein

Brasília — O líder do PMDB na
Câmara, Deputado Odacir Klein 1RS1,
enviou ontem telegrama aos 106 membros do seu Partido na Câmara, protestando contra "a violência do bárbaro
assassinato do colega Heitor Alencar
Furtado" c recomendando que "os pronunciamentos parlamentares, nesse final de campanha eleitoral, denunciem,
com veemência, a falso conceito de segurança nacional que permite a condenação de jornalistas, padres, sindicallsIas e parlamentares por emitirem opiniòes."
Odacir Klein enviou, ainda, telegramas ao Ministro da Justiça, Ibrahim
Abi-Ackel, e ao Secretário de Segurança
do Paraná lamentando o assassinato e
exigindo que seja apurada a responsabilidade do crime.
Telegrama
Na Íntegra, os textos encaminhados
ft bancada e ao Ministro da Justiça:
Aos deputados: "Bárbaro assassinato colega Heitor Alencar Furtado revela
claramente total insegurança vivem ci-

protesta
dadáos. Pronunciamentos parlamentares neste final campanha eleitoral devem denunciar, com veemência, falso
conceito segurança nacional que permlte condenação jornalistas, padres, sindlcalistas e parlamentares por emitirem
opiniões, enquanto armas compradas
com dinheiro do povo são contra ele
usadas, demonstrando total insegurança vivem cidadãos brasileiros. Faleciniento nosso colega e dor seus famíliares, acompanhados com pesar pela naçáo, embasarâo denúncias contra violenda, produto autoritarismo. Odacir
Klein — Líder PMDB"
Ao Ministro Ibrahim Abi-Ackel e ao
Secretário de Segurança do Paraná:
"Liderança bancada PMDB Câmara
Deputados lamenta profundamente
violência que resultou assassinato
Deputado Heitor Alencar Furtado. Isso
demonstra quadro total insegurança
dos cidadãos enquanto vigora falso concelto de segurança nacional. Momento
em que lamentamos o ocorrido exigimos apuração responsabilidades. Odarir Klein - Líder PMDB -- Câmara
Deputados."

a

W
PMDB
Delegudo do PR
afasta delegado
Curitiba — O delegado
de policia de Jandaia do
Sul, Paulo Vieira de Camargo, foi afastado do cargo por decisão da Diretoria
de Polícia Civil do Paraná,
em portaria divulgada ontem. Ele manteve em serviço o policial Aparecido Andrade Branco, o Branquinho. suspenso por indisciplina durante 60 dias, que
matou na madrugada de
sexta-feira o Deputado federal Heitor Alencar Furtado (PMDB PR).
A portaria foi assinada
pelo diretor de Polícia Civil do Parana, Hermes Machado de Mattos. O TRE
informou ontem que a vaga deixada por Heitor náo
será ocupada porque a legislaçâo prevê prazo de 60
dias para substituições em
caso de impedimento ou
morte de candidatos ô Cámara dos Deputados. O
pai de Heitor, Alencar Furtado, foi levado por amigos
para Brasília e desmentiu
noticias de que a família
pediria indenização ao Governo pela morte de seu
filho.

Juiz da Bahia
Salvador — Mais de três mil títulos
e oito livros de registros de nasclmento foram apreendidos em Morro do
Chapéu (388km de Salvador) pelo Juiz
eleitoral Ubaldlno Vieira Leite Filho.
Entre os títulos, há um que habilita a
menor Gemida Rosa da Silva, de apenas dois anos. a votar no dia 15 de
novembro: ela foi Inscrita na 55* Zona
Eleitoral. 47* seção da Comarca de
Morro de Chapéu (Município de Canarana), sob o n° 42.978.
Morro do Chapéu é um dos municípios nos quais o PMDB pediu revisão
do eleitorado, em representação que
encaminhou, no final de julho, ao Tribunal Regional Eleitoral. Na época, o
TRE informou que não haveria tempo
para uma revisão e informou que abriria sindicâncias nos municípios relacionados pelo PMDB.

apura fraude
Segundo o Juiz Vieira Leite, a falsiReação de títulos teria sido feita com
conhecimento do prefeito de Morro do
Chapéu, Wilson Dourado Lima. O preontem pelo telefone, disse
feito, ouvido
não ter "nada a ver com a Justiça. Só
cuido da administração, nao quero ver
meu nome envolvido com isto. E se
você colocar declaração minha no jorDe acordo com o
nal, eu desminto".
"as irregularidades, pelo que
prefeito,
sei. ocorrem em função da própria
Justiça, com participação de preparadures eleitorais e oficiais de Justiça".
Na área da Comarca de Morro do
Chapéu, o Juiz Vieira Leite Jâ solicitou
a demissão de dois oficiais de Justiça:
Arquias Cardoso Dourado, em Canarana, e Magda Gonçalves da Silva, em
Cafarnaum.
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CONTRADIÇÕES
O Delegado interino da
9" Delegacia de Maringá,
Klaus Berger, responsável
pelo inquérito que apura a
morte de Heitor Furtado,
seguiu ontem para Mandaguari para apurar algumas
contradições nos depoimentos de testemunhas.
Foram com ele o advogado
da família Furtado, Fernão Pedro Mazzei, e o promotor da 2" Vara Criminal
de Maringá. João Francisco de Assis, designado pela
Procuradoria da Justiça
do Estado para acompanhar o caso pessoalmente.
O delegado vai tomar novos depoimentos do vigílante do posto Panorama.
Caiobi Sidney Portela, e
do proprietário do posto.
Denis Bernardi. em frente
ao qual o deputado foi
morto.

Hoje, às 9 da noite,
você vai conhecer tudo sobre o atual
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
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-Benz.
Mercedes
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não

só

compra

um

veículo:

você

ganha

uma

liando você compra Mercedes-Benz, você adquire
Q muito mais do que veículos. Você coloca do seu lado
a experiência de uma marca respeitada mundialmente e
que já fabricou mais de 650.000 veículos comerciais no
Pais. Essa experiência representa, na prática, uma boa
estrela brilhando de muitas maneiras para você: na alta
qualidade dos seus produtos, na mais ampla variedade de
opções de modelos, na mais eficiente assessoria antes e
depois da compra e no suporte da rede de Concessionários com a maior experiência em veículos comerciais.
Antes de tudo, você ganha
qualidade.
Cada veiculo Mercedes-Benz e
fabricado com a responsabilidade
de quem tem uma tradição a le\.ir
adiante. E essa preocupação esta
presente em cada etapa de produção: na adequação do projeto,
na rigorosa seleção das matériasprimas, nos eficientes processos
de fabricação, nos exaustivos eusaios de laboratorio e de campo,
na mão-de-obra qualificada, nos
aprimorados métodos de controle de qualidade
Tudo isso c que faz do
Mercedes-Benz um veiculo extremamente confiável, resistente,
durável, econômico, de alto valor
de revenda. Ou. como a gente
prefere di/er um veiculo de qua
lidade.
Você ganha a maior
possibilidade de escolha.
A Mercedes-Benz produz a
mais completa linha de veículos
comerciais do Pais. com um modelo para cada necessidade cs|xcifica de transporte So na linha de
caminhões oferece (>0 opçoes di
fet entes.
Assim, vocc sempre tem a possihiltdade de diversificar a frota
sem diversificar a marca O que
pr<>jv»rciona economia de manutenção, pela padronização da
mão-de-obra do ferramenta! e
pela <"a< ionalizaçàc do estoqut di
peças de rc|«osi<,ã< pois xsveícvi
litf f

"V*;•
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I<» Mercedes-Benz j.i são projetailos pensando-se na possibilidade
de intercambiar inclusive as pnncipais peças dos diferentes moto
res.
Tão Importante quanto a
qualidade do veículo e a
qualidade da assessoria que
você ganha.
Na hora de escolher um veiculo, os Concessionários
Mercedes-Benz colocam á sua
disposição profissionais especializados e toda a informação técnica
que você queira.
Mas. se o seu problema de
transporte e in.us amplo, so um
( oncissionário Mcrcedes-Bcnz
pode oferecer a mais efk iente assessoria Seja p.ir.i dimensionar a
trota, estudando a adequação de
veículos e equipamentos, seja
para u-st.ir dinamicamente os veiculos cm condições reais de tr.ibalho, analisando detalhes do desempenho e custos de operação:
desenvolver projetos de instalações e organização de oficinas, estabelccer um sistema para controle de custos operacionais; ou
para treinar pessoal administraiivo. uicxânicos e motoristas.
Ou ainda desenvolver «->tud<>s
para a renovação da frota c siste
mas que vão facilitai a sua administração.
Tudo isso sem custos adicionais Enfim quando você compra
Mercedes Benz vtxré leva veteulos «• uma eficiente assess* >na Mas
so paga mesmo os veículos

estrela.

Você e seu Mercedes-Benz
giuüiam o melhor
atendimento.
Quando você compra um
Mercedes-Benz, você passa a contar com a maior rede de assistem
cia técnica especializada: quase
200 Concessionários estrategicamcnte distribuídos p>or todo o
Pais. com instalações suficientes
para atender simultaneamente a
•i soo veículos comerciais e empregando quase 17.000 pessoas,
entre elas 7.000 profissionais dedit ados exclusivamente ao atendimento direto de veículos
Mercedes-Benz e seus proprietários
I os serviços de manutenção
têm .1 mesma qualidade do
Mercedes-Benz. São feitos em instalaçòes apropriadas, por pessoal
treinado na própria fabrica e que
so usa o ferramenta! correto e
peças genuínas Mercedes-Benz.
E, p.ira o pronto fornecimento
de peças de reposição, os (.oncessionarios mantém permanentemente um estoque adequado,
com um atendimento rápido e
cortês
A estrela que você ganiu.
Na hora de equipar ou renovar
a sua frota, não pense apenas em
termos de veículos. Pense em
termos de soluções de transporte,
garantidas por uma solida estaitura de qualidade de produto, av
sessoria e assistência técnica.
Pense em quem. mais do que
veículos, oferece a vocc uma estrcla Mercedes Benz.

(X)
y
v
Mercedes-Benz
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JOHN AI no RR ASTti

nada
afastará
o
mod era can
que
Sejam quais forem as intenções dos
Chagas Freitas, começou a dar á sua
-- 22"i0.3 ia»r Crvdoso
Saturnino prevê
senhores ministros militares e dos cocampanha, classificando-a de decisão
mentários publicados nos jornais, nada
estranha, é algo misterioso, segundo
vitória com folga
nos afastará de nossa linha de moderacomentário rias pessoas à minha volta
Arquivo
Respondendo à pergunta sobre o que
çâo e firmeza em relação às justas aspiBrasília — O líder rio tumtno defendeu a adorações do nosso povo'. disse ontem o
achava da descoberta de publicações
PPT no Senado Roberto çâo, por parte do Governo
candidato do PDT ao Governo do Estacontra o candidato do PMHB de São
Saturnino Braga garantiu federal, de uma posição de
do. Leonel Brizola, a respeito dos proPaulo, Franco Montoro Brizola disse
ontem que a vitoria do maturidade, "lá que terá
"chocante
nunclamentos dos Ministros da Mnricandidato Leonel Brizola de aceitar a derrota eleitoser
saber que sáo impressos
nha, Maximiano da Fonseca, e da Aeroem gráfica da Associação Comercial" e
para o Governo do Rio de ral que vem ai, multo
"o
náutica. Déllo Jardim de Matos, sobre a
Janeiro se dará com cerca maior do
aproveitou para frisar que
nesgrave
espera" Na
possível vitória de candidatos da oposide 50% dos votos. Acres- sua opinião,que"o PDS vencetas eleições é a Influência do poder
"Isso
nas
eleições
de
novembro
centou que
econômico e sobretudo a interferência
çáo
será o rá nos Estados menores,
Brizola fez questão de afirmar que "a
da máquina oficial, a nivel estadual e
grande teste da abertura mas nos maiores a Oposiletra da Internacional Socialista é mado Govemo, porque ele é,
federal. Isto sim se constitui um escàntéria que náo nos atinge. Nem a letra,
sem dúvida alguma, o can- çâo será vitoriosa. E Isso é
dalo."
"Agora
nem a música. Nós só cantamos, prefedidato mais oposicionista conseqüência do desejo de
mesmo o Governo federal
mudanças. A abertura náo
rentemente, o Hino da Independência,
do país"
está acampado no Rio de Janeiro Meu
será para valer, se nfio houque é lindo."
conterrâneo, Coronel Andreazza, anda
"que
Saturnino disse
o ver rotatividade no
por aí que nem Papai Noel, com saco de
Governo de Brizola não seSerenidade
bugigangas nas costas e prometendo
rá marcado pela radicali- Poder".
novos presentes para o próximo Natal"
— disse o candidato.
zaçâo, mas, também, náo
O líder negou que o PDT
Leonel Brizola reuniu ontem a imBrizola falou também sobre o apoio
será submisso, dal porque esteja radicalizando a
prensa em seu escritório na Avenida
de Luís
Carlos Prestes à sua candidatuBeira Mar e falou longamente sobre o
náo aceitará interferências campanha carioca, aflrra "Em tempos anteriores seria um fato
dos
ministros
militapronunciamento
ou ordens para a escolha mando que isso tem sido
"A
gerador de muitas explorações, mBs hoNação deve ter recebido o prores.
de seu secretariado". Ele feito pelo PMDB, "que
je vivemos uma outra época Todos sanunciamento dos ministros militares
aconselhou os chefes mill- tem, inclusive, usado arbem que o Comitê Centra] apóia outro
com a serenidade de quem está vivendo
tares e os empresários bra- mas contra nossos correlicandidato. ARou-se ao chaguismo.
a reconstrução de suas instituições.
sileiros "a se acostumarem gionários". Acredita, no
Pessoalmente, acho que nós devemos
Quanto ao Sr Luís Carlos Prestes, tratase de uma figura veneranda, sobra-lhe
aprender e aceitar a convivência com
ao socialismo como alter- entanto, que com as eleiautoridade pessoal. Seu apoio nestas
certas incompreensões e seqüelas que
nativa democrática, pa- çôes essas divergências
condições honraria qualquer candtdanos vêm de um longo período de arbítriótlca e legítima".
passarão e o PDT poderá
tura,
ainda
mais
ao
referir-se
mim.
a
ao
trio",
disse ele.
"Eles
coligar-se
com o PT e à
Senador
Roberto
Saturnino Braga e ao
se preocupam com revanchlsMATURIDADE
parte do PMDB mais prómo e nós nos preocupamos com a evenprofessor Darcy Ribeiro espontaneaNa entrevista que conce- xlma dos Ideais do seu
mente, sem nenhum dá-lá-toma-cá".
tualidade de um retrocesso no processo
deu ontem à imprensa. Sa- Partido.
A pergunta sobre como agiria, se
de abertura. O importante é que tudo se
eleito governador, nas comemorações
processe com boa fé e que trabalhamos
militares da Revolução de 31 de março,
todos para dissolver os focos e áreas de
nem submisso
Saturnino disse que Brizola não será radu
Simon diz no Sul que
às quais comparece o Governador Chaincompreensão mútua", acrescentou.
"quando eu
Freitas,
respondeu
gas
que
Ressaltou
a
revanchlsque
palavra
PDT vai ajudar PDS
era governador do Rio Grande do Sul,
mo "não existp no nosso dicionário e
havia
também
a
comemoração
do
29
de
Porto Alegre — "Ê inútil, PDS". O candidato do
pessoalmente tenho, aliás, pago um trioutubro de 1945, quando depuseram
buto por essa posição que venho sustenFilho de
pois eles não têm chances PMDB argumenta que
Eid
PDS
diz
Getúlio Vargas, e nunca houve probletando desde o exílio, quando fui quesde vencer e, ao contrário, Collares está em terceiro
que
mas, porque embora nos convidassem,
tionado numa assembléia de exilados
podem tirar votos decisl- lugar nas pesquisas com
Vargas
sempre havia compreensão de parte a
em Paris, em 1977'.
vos do PMDB" — assim média de 13% do eleitorapede
"Quanto ã demagogia, afirmamos
não
parte para as ausências justificadas,
cartilha
reagiu o candidato do do, enquanto ele e o candlfez
pois as comemorações eram meras forPMDB ao Governo do Es- dato do PDS, Jair Soares,
também que é uma admoestação que
pelo PDS
malidades".
tado, Senador Pedro Si- disputam o primeiro lugar,
particularmente atinge o candidato
Porto Aleere — "A ação
Depois da entrevista, Brizola foi à
mon, a propósito da vinda com uma preferência que
apoiado pelo Governo federal, que já
ataca
Montoro
do
Presidente Figueiredo
Ordem dos Advogados do Brasil para
que
de Leonel Brizola, presi- gira em torno dos 34%. "O
arrancou prometendo casa. comida, emcom todo seu
jogando-se
os
um
encontro
defensores
com
—
públiSào Paulo O chefe da Casa Civil e coordenador
dente nacional do PDT, ao Collares nunca vai conseprego, só faltou a roupa lavada". E
desassombro
e entusiasmo
cos.
Como
estava
atrasado
lh4ümin,
da campanha eleitoral do PDS em São Paulo. Calim
Rio Grande do Sul, no pró- gulr, num passe de mágica,
terminou sua exposição afirmando que
fazer
reviver a
na
luta
para
"se bem compreendida em sua
não
andar,
subir
ao
3°
onde seria o
pôde
Eid. garantiu ontem que o partido não teve nenhuma
xirno dia 31 apoiar a cam- ser guindado à primeira
profundemocracia no Brasil é
encontro, e reuniu-se com os defensores
didade, a manifestação dos senhores
participação na confecção das 200 mil cartilhas que
panha do Deputado Alceu posição e baixar o potenuma atitude que honra e
públicos na calçada da Rua Marechal
atacam o candidato do PMDB ao Governo do Estado,
Collares ao Governo do Es- ciai de Jair, mas pode comministros militares repercutirá com o
emociona a todos nós. E a
Câmara.
Foi
muito
aplaudido
e
Franco
Montoro,
Senador
tado.
apreendidas pela polícia
proinetempo positivamente, desde que não
"dignificar a classe rios defensores
prometer a tendência do
melhor maneira de prestiteu
federal na gráfica do Oiário do Comércio, iornal da
haja intenção de continuidade de qualeleitorado oposicionista
giitr o Presidente João Fisegundo
Foi
o
candidato a se
públicos'
Associação Comercial de São Paulo
Para Simon, a visita de ainda indeciso", disse
quer tipo de tutela sobre uma nação de
gueiredo é votando nos
reunir com os defensores públicos — o
130 milhões de habitantes".
Calim disse que, pelo que viu nas cartilhas, "não
Brizola so vai favorecer o Simon.
candidatos do PDS"
primeiro foi Lysâneas Maciel, do PT — e
ha, absolutamente, calúnia ou injúria a alguém" e
a receber as reivindicações da classe,
A afirmação é de Manoel
acusou os comunistas de provocarem a repercussão
Mistério
Vargas, filho do Presidente
melhores salários, assistência material
do feto. Os comunistas sentiram no fígado <o texto
Getúlio Vargas, em entree a criação da Proeuradoria-Gera! ria
Brizola referiu-se a seguir â cobertudas cartilhas) e estão preocupados, porque numa
Leia editorial " I l Itima Revanche"
vista ao iomai gaúcho Zera que o jornal O Dia. do Governador
Assistência Judiciaria.
pesquisa que nós fizemos há dois meses 76% dos
ro Hora. ao justificar seu
eleitores nao votam em candidatos apoiados por
4apoio ao Chefe da Nação e
comunistas. O desejo rios comunistas é assumir o
ao PDS. Ele recordou o
poder e, como o partido deles esta na ilegalidade e
emocionante encontro do
eles náo podem disputar eleições, estão usando o
"cavalo de
Presidente com sua irmã,
Montoro
Senador
como
seu
Franco
Alzira Vargas rio Amaral
iltMMI
i *
&
Tróia", afirmou.
Peixoto, no Rio, na semaResponsabilidades
na passada, terminando
r
uma inimizade de 52 anos
O advogado de Montoro e do PMDB, Miguel
entre as famílias FigueireReali Júnior, esteve ontem com o delegado Marco
do e Vargas.
Antônio Veronese. na Delegacia de Ordem Política e
Social da Policia Federal, onde foi instaurado o
Manoel Vargas justifica
m
Inquérito contra o supervisor do Diário do Comércio,
sua opção como confianm
jornalista Olimpio 0'Relley Júnior Olímpio foi ença pessoal que deposito no
<¦
quadrado no Artigo 326 do Código Eleitoral, que
homem que hoje governa o
ü
estabelece pena de seis meses de detenção ou pagaBrasil, promovendo sua
de 30 a 80 dias multa a quem comete o crime
rnento
democratização' . Ex"injuriar
viou
eleitoral,
na
aiguém
de
propaganda
deputado federal, exsando os fins de propaganda, olendendo-lhe o decoro
secretario de Agricultura,
ou a dignidade" Olímpio pagou fiança e vai responManoel chegou a ser preder o inquérito em liberdade.
feito de Porto Alegre.
A DOPA expediu intimação ontem a Wilfrides
Brizola
Alves de Lima — diretor do Diário — convocando-o a
depor no próximo dia 3. Olimpio, ao depor no sábado
-- dia da apreensao das cartilhas — disse ao delegado
índios
José Benedito de Oliveira Souza que estava impril-ico assombrada com a
fora de Belo Horizonte.
de terceiros, mas especificando
"cara-de-pau" do sr. Leonel
mindo as cartilhas oor ordem de Wiltttdes.
Brizola
Devemos lembrar o famoso
sua devolução a ele.
votam na
O presidente da Associação Comercial e candldana televisão Envergando asas-decomício frente à estação da Central
Foi no Governo Goulart que
Dovlce-governador
PDS.
Guilherme
Afli
a
to
pelo
Amazônia
anio, apresentando-se como "único do Brasil, diante de mais de cem
mingos, nao foi à associação ontem e nem foi localizasurgiu a "Frente de L ibertação
da
Associação
Paulo.
A
nota
oficial
do
em
Sáo
trabalhadores
salvador deste país", confessa-se
rrnl
trazidos em
Nacional" de Brizola. composta por
Porto Velho - O delegaComercial só será divulgada hoje segundo informa"Grupos dos
do substituto da Funai,
não arrependido do que fez no
ônibus e trens por João Goulart,
Onze", cuja
seus
de
examinada
assessor
de
Aflf.
depois
de
um
pela
çâo
Amauri Vieira, que anw
onde cartazes enfeitados com
força era patente, e, destinados
assessoria jurídica da entidade
passado, ou esqueceu que graças
em Rondônia, Acre, Nó"salvar
Wilfrides. segundo informações obtidas na Assoa foice e o martelo exigiam
a cie, seu cunhado, (que Deus
a
o Brasil do capitalismo"
roeste de Mato Grosso e
—
"liberdade
"armas
informaçao confirmada por Caciaçào Comercial
o perdoe), e seus companheiros
Sudoeste amazônico, nevepara o PC" e
(Certamente ele e seu cunhado
lim — estava em sua fazenda de Divinopolis, interior
lou que 250 índios no àmbide subversão ideológica, corrupção para o povo". Goulart denunciava
do Estado, local sem telefone De seu gabinete inforqueriam ser os únicos capitalistas
to da 8' Delegacia deverão
"superadas" a estrutura
não
e
lesa-pátria,
como
maram que ele retorna hoje a Sáo Paulo.
no Brasil ) O efetivo desses grupos
por pouco
M
votar no dia 15 de novemnos transformamos em mais
do Governo e a ordem social
bro. "A maior parte deles e
ia a 30 mil homens. Manuais
Nomes
1
do Acre e de Rondônia",
um oprimido satélite de Moscou.
existentes, exigindo mudanças
secretos apreendidos determinavam
esclareceu.
Arejemos sua memória:
básicas na Constituição. Pregava
destruir,
saquear
Calim explicou que qualquer pessoa pode utilizar
que deviam
"Ê
Vieira disse que na frona reforma agrária sem indenização
lembra-se da Camde, (Campanha
só
os serviços da gráfica do Diário do Comércio.
e queimar edifícios públicos,
te
ira com a Bolívia, em
Ela
imprime
sera
executado.
o
serviço
pagar que
da Mulher Pela Democracia),
aos proprietários, tanto que ele
empresas privadas, capturar
Guajará Mirim 1362 quilóo
interior
impressos
e
m
do
bairros
de
para
jornais
organizada por Dona Amélia
mesmo, ao entrar na política
metros de Porto Velho),
estações telefônicas de Rádio e Tv,
comércio, indústrias, para candidatos Estas cartiMi
concentra-se o maior núMolina Bastos, professora
só possuía algumas terras em São
lhas constituem mais uma encomenda que ela recedepósitos de armamento raptar
(!
mero de índios com partibeu E uma cartilha bem feita mstórica, porque
|p
Borja e ao fugir deixou
primaria e esposa de um general
e tornar reféns autoridades que
cipaçáo do pleito os pano
mundo
todo.
nos
relata
fatos
acontecidos
países
reformado do corpo médico
comprovantes da posse de cerca
deveriam morrerem caso
kaas-nova, cujo contato
que sofrem com o comunismo' observou.
do I \eicito, no Rio. e da Limde,
de 7 700 km* (sete mil e setecentos de fracasso Outro tratava da
esta completando 20 anos.
Segundo Calim. Wilfrides, quando intimado pela
"violência
Votarão também nessa re(Liga das Mulheres Democratas),
polida federai, fornecera o nome de quem mandou
quilômetros quadiados),
planejada", pondo
giao índios tupari e maÊ
desejou
alguém
as
cartilhas
confeccionar
que
de Belo Horizonte? Lm fevereiro
área quatro vezes e meia superior
de lado o scntunentalismo,
curape.
os paulistas contra a infiltração dos comunisalertar
ao Lstado da Guanabara,
de 64, realizar-se-ia em BH um
eliminação sumária dos opositores,
"Os indios nâo são obritas. Esta cartilha — Cavalo de Tróia — versão 82 —
"Congresso
de Reforma Agrária";
Voltando ao comício
de oficiais de postos chave
passará para a historia e náo é um folheto apócrifo,
gados a votar, mas desde
orador principal Brizola Quando
porque existe alguém responsável por ela e a Associada Central, em seu discurso
se interessem a Funai
e execução dos fracassados
que
çâo Comercial irá revelar quem é". disse Calim
arca com toda a documenchegou, o recinto estava tomado
inflamado, Brizola exigiu a extinção em sua missão Estas eram algumas
Em Campinas, acompanhando o Presidente Fitaçao". explicou ele.
do Congresso e a instituição, em
cláusulas do manual
em visita a cidade, o porta voz da presidénpor cerca de três mil mulheres
gueiredo
"assembléias
cia da Republica Carlos Átila, disse que a impressão
segurando terços de orarão
de
do sr Brizola e seu G-l 1
seu iugar de
das cartilhas nao e absolutamente endossada pelo
operários camponeses e sargentos
Ai; preces cresceram em tom
Hoje este homem afirma
Coração
Governo
nosso
Lstado
vai
do I xército" Naepoia Brizola
abafando a «oi do orador que.
governar
que
"defensor
e confessa-se puro e santo", não
impossibilitado dt ptow guir
Rogê
tira
lá se dizia pobre e
MIMSTfRIO OU iNrmiOK
tftft
arrependido dos seus atos no
cios oprimidos' mas ao tugir
meteu m u violenui iIim msu
***
da campanha
no bolso e abandonou >; rt itnto
passado l emos irés opções para
precipitadamente dmou em >ua
B
«A*
BNH
é
louco.
mansão üe ?l) cômodos erit Puiio
|utga-lu
La tora um rnoi de mdhares
Sao Paulo - Internado
fcJANl. U NAUK.JNAI OA 1-IAtft'AvAU
am neste o ou >em vergonha mesmo.
no Hospital Unicor no
Alegie centena* de milhões
de pessoas continuavam a* preces,
Bairro do Itaim, com susde cruzerro.se larta documentação
exorcisando assim aquele
AVISO
peita de insuficiência coro,
RJ
Fonseca,
Campos.
I.uisa
em
nomes
de
indesejável
elemento
>:í?A
proprieüades
para
nâria", o candidato do
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
PDT ao Governo de Sao
m
Paulo.
Rogê Ferreira, susIranictitu
J/V
do»
de
H2I
de
Lcilotu
CuU>
Globo
(O
p|
O BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO iBNH) toma publico,
ontem sua campapendeu
notas
14
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00
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nha eleitoral e. em nota
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oficial, manifestou a espe'ecebera propostas oata alienação dos veículos abaixo
rança de retoma-la dentro
de 72h
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Rogé Ferreira. 58 anos.
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Figueiredo

A crise
Figueiredo, na parte escrita do discurso que fez em
Limeira, queixou-se dos que o combatem pela gravidade da crise econômica, afirmando:
— Como nao podem criticar-me pela política de
abertura democrática; como nao [iodem criticar-me
por fatos como a anistia, a garantia das liberdades
individuais, a livre expressão do pensamento, o respeito as decisões do Judiciário, a eleição dos Governadores e as eleições livres de novembro; como não podem
criticar-me pelo impulso que dei á política da casa
própria, da educação de base, da aplicação do Estatuto
da Terra; como não podem criticar-me pela correção
semestral dos salários que aliviou os trabalhadores dos
efeitos da inflação; atacam meu Governo invocando as
dificuldades econômicas resultantes da crise Internacionai.
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Limeira (SP) — "Se houver alguém
altuiõm em Limeira
Limeira
convencido de que sou mentiroso e de cnie faltei com
Presidente almoça
algumas das promessas que fiz desde quando cândidacom
o Alto Comando
to. eu peço ao bom Deus que vote na Oposição",
afirmou, ontem, o Presidente João Figueiredo, em
São Paulo — Demorou
cerca de duas horas o alcomício para 10 mil pessoas, sob forte calor, nesta
moço do Presidente Ficidade paulista.
gueiredo com membros rio
Figueiredo desafiou a Oposição a cumprir promesAlto Comando do Exército
sas que faz. citando, entre elas, "casa própria para
11a Escola Preparatória de
todos os brasileiros, elevadores para as favelas e comiCadetes, em Campinas,
da de graça aos trabalhadores". Segundo o Presidente,
município em que particise fosse humanamente possível fazer, eu nao iria
pou de uma concentração
permitir que eles chegassem às eleições, fazendo propolítica do PDS e da solenidade de abertura da 9"
messas, porque eu já tinha leito antes". O Presidente
Olimpíadas do Exército.
leu o discurso, inicialmente, quando pediu votos para o
Esta foi a primeira vez que
PDS. Na parte final, passou a improvisar, c ai fez
o Presidente da Republica
críticas à Oposição. i*
se reuniu com quatro Comandantes e o Ministro do
Comício
Exército — entre outros
Generais — em São Paulo,
Apesar do calor, o comício na praça principal de
desde que tomou posse,
Limeira — cidade a 180km de Sao Paulo, 150 mil
em março de 1979.
habitantes e reduto do PDS — reuniu grupos de cabos
O General Euclides Fieleitorais, populares, escolares e 350 crianças de sete
Filho, irmão do
gueiredo
Havia
pré-escolas.
pente nos galhos das árvores para
Presidente e Comandante
ver o coreto que serviu de palanque.
Militar da Amazônia, náo
O sistema de som da Jaragua Promoções tocou,
participou do encontro,
várias vezes, um samba-enredo, cujos versos exaltam o
porque estava em serviço
"Hoje
Presidente:
é dia de alegria Viva Figueiredo, rei
na sua região, em manoda democracia Tempos ideais Figueiredo apóia todas
bras presenciadas pelo Mias classes sociais."
nistro da Marinha, Maximiano da Fonseca, segunO Presidente chegou as 10 horas e logo descerrou
do informou o porta-voz
placa comemorativa. Em seguida, o Ministro dos
Carlos Atila. Também não
Transportes, Mário Andreazza, e o Governador José
vieram os Generais José
Maria Marin assinaram contratos entre o Banco NacioMagalhães
Silveira (Chefe
nal de Habitação e a Caixa Econômica Federal, para a
do Departamento de Mateconstrução em Limeira de 721 casas populares, no
rial Bélico) e José Sá Freivalor de Cr$ 2 bilhões. Outro convênio, para obras
re de Pinho (Chefe do Deatinge
Cr$
834 milhões.
públicas
partamento de Engenharia e Comunicações do
Política
Exercito).
No primeiro discurso, o Prefeito de Limeira. Luís
Dondelle 1PDS1, se confundiu e quase chamou Reynaldo de Barras — que disputa o cargo de governador —
de candidato a deputado. Ao falar. Reynaldode Barros
acusou a oposição de "demagoga" e se referiu a promessas como "comida de graça, casa de graça", temas
que o Presidente utilizou em seu improviso. O candidato do PDS também acusou a oposição de "acabar com
Campinas e destruir Osasco".
O Governador José Maria Marin também insistiu
nessa acusação. Exibiu recortes do Diário do Grande
ABC. e repetiu acusações de ma administração contra
Sào Caetano e Santo André, que sao de
prefeitos de
oposição. "Nâo podemos — frisou o Governador — ter o
risco de ver São Paulo arrasada".
O comício em Limeira terminou com uma manifestaçâo espontânea de populares e crianças que passaram pelas cordas de segurança e cercaram o coreto. O
Presidente apertou mãos. beijou crianças e deu dezenas de autógrafos.
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O ENCONTRO
O Presidente Figueiredo
chegou de helicóptero â escola de Cadetes — procedentes de Limeira, interior
de Sào Paulo — e foi recebido pelo Ministro do
Exército, General Valter
Pires. Após as honras militares, o Presidente foi ao
encontro de outros Generais que chegaram â Escola uma hora antes, em veiculos separados.
O General Valter Pires
discursou no almoço, homenageando o Presidente
da Republica. Figueiredo
retribuiu a saudação do
Ministro do Exercito. Ambos fizeram referência elogiosa ao campeão mundial
do salto triplo, João Carlos
de Oliveira, o João do l*uIo, cuja carreira se iniciou
numa Olimpíada do Exército e foi interrompida, detinitivãmente, ha cerca de
dois meses, com a amputação de sua perna direita,
depois de solrer acidente
automobilístico, em Campinas.
Além do Ministro Valter
Pires, estiveram presentes
110 almoço o Chefe do Estado-Maior do Exército, General Túlio Chagas Nogueira; os Comandantes
dos quatro Exércitos —
Generais Heitor Luís Gomes de Almeida 1 Io Exérclto), Sérgio de Ary Pires
(2"), Henrique Beckman
Filho (3o). e Arnizaut de
Mattos (4U); e os Chefes do
Departamento Geral de
Pessoal do Exército, General Mário de Melo Mattos,
e do Departamento de Servlços Gerais, General Ênlo
Gouveia dos Santos.
Também almoçaram
com o Presidente o Secretário de Economia e Finanças do Exercito. General Leonidas Pires Gonçalves; o Comandante Militar
do Planalto, General Ademar da Costa Machado O
Comandante Militar do
Planalto, General Ademar
da Costa Machado; o Chefe de Gabinete do EstadoMaior, General Jose Apolónio Fontoura Rodrigues
Neto: o Governador Jose
Maria Marin; os Ministros
Mário Andreazza (Interiori. Abi-Ackel (Justiça),
Rubens Ludwig (Chefe da
Casa Militar) e o presidente Nacional do PDS. Sena
(ior Jose Sarnev.

Figueiredo falou paro 10 mil pessoas e voltou a criticar os (pie atacam a economia
em crise
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Mas instalações são apenas parte do que a CMEL faz.
A CAI EL também participa de empreendimentos de
impulso nacional < m setores de montagem industrial e
apoio ã produção de petróleo:
C. li TU ] US, (. d T(47 bd s 4\ír/Clis, Clop€$ul% C Up€U€. ..
Deixa o coração do shopping pulsar.
.1 CMEL pulsa junto.
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A CMEL — Carneiro Monteiro Engenharia S. A
se congratula tom us demais co-participantes da realização
do Sao Conrado Fashion Mal!
e vê satisfeita o corat ão do novo sf)oppirig pulsando ao
movimento de todos os serviços que a CMEL realizou
e em tempo recorde:
instalações elétricas, hidráulicas, de gás, sanitárias,
telefônicas, de combate a incêndio, de sonorização,
detecção de fogo, cin uitos de telefonia interna, TV e relógios
dos -42 mil nt de área construída
í m quatro pavimentos,
com suas lojas,
praças, fontes, ... E na metade do tempo
em que uma obra dessa demandaria: 210 dias.
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2° Clichê

Figueiredo
garante
Limeira (SP) — "Se houver alguém em Limeira
PM contém 100
convencido cie que sou mentiroso e de que faltei com
algumas das promessas que fiz desde quando eandidamanifestantes
to, eu peço ao bom Deus que vote na Oposição",
Paulo — Uma tropa
São
afirmou, ontem, o Presidente João Figueiredo, em
de choque da PM foi requicomício para 10 mil pessoas, sob forte calor, nesta
sitada ontem à noite para
cidade paulista.
impedir que um grupo de
Figueiredo desafiou a Oposição a cumprir promesmanifestantes entrasse no
sas que faz, citando, entre elas. "casa própria para
prédio da Prefeitura de
todos os brasileiros, elevadores para as favelas e comiCampinas, onde o Presida de graça aos trabalhadores". Segundo o Presidente,
"se fosse humanamente
dente Figueiredo se enconpossível fazer, eu não iria
traria com líderes do PDS
permitir que eles chegassem as eleições, fazendo prorijessas, porque eu jâ tinha feito antes". O Presidente
de 83 cidades da região. Os
leu o discurso, inicialmente, quando pediu votos para o
manifestantes — cerca de
PDS. Na parte final, passou a improvisar, e ai fez
100 — gritavam slogans cocríticas à Oposição.
mo "você aí parado, também é explorado".
Comício
O grupo reclamava da
Prefeitura de Campinas e
Apesar do calor, o comício na praça principal de
reivindicava, entre outros
Limeira — cidade a 180km de São Paulo. 150 mil
habitantes e reduto do PDS — reuniu grupos de cabos
melhoramentos, iluminaeleitorais, populares, escolares e 350 crianças de sete
ção pública para os bairros
pré-escolas. Havia gente nos galhos das árvores para
Maraeane e Flornence. Os
ver o coreto que serviu de palanque.
policiais, em fila indiana,
O sistema de som da Jaraguã Promoções tocou,
limitaram-se apenas a imvárias vezes, um samba-enredo. cujos versos exaltam o
"Hoje
pedir o avanço dos manié dia de alegria/Viva Figueiredo, rei
Presidente:
festantes. Não houve vioda democraciaTempos ideais Figueiredo apôia todas
léncias e os que pediam luz
as classes sociais."
acenderam velas e as colodescerrou
horas
e
logo
âs
10
chegou
Presidente
O
caram, uma a uma, no
o
Ministro
dos.
Em
seguida,
placa comemorativa.
chão.
Transportes, Mário Andreazza, e o Governador José
Maria Marin assinaram contratos entre o Banco Nacional de Habitação e a Caixa Econômica Federal, para a
COM A IRMA
construção em Limeira de 721 casas populares, no
valor de CrS 2 bilhões. Outro convênio, para obras
Antes do encontro com
publicas atinge CrS 834 milhões.
os líderes políticos e da solenidade de abertura da 9*
Política
Olimpíada do Exército, Figueiredo foi visitar sua irNo primeiro discurso, o Prefeito de Limeira. Luís
mão Maria Luiza, a quem
Dondelle (PDS), se confundiu e quase chamou Reynal—
—
chama de Doliza, que moo
cargo
de
disputa
do de Barros
governador
que
de candidato a deputado. Ao falar. Reynaldo de Barros
ra em Campinas. De uma
acusou a oposição de "demagoga" e se referiu a protorcedora da Ponte Preta,
messas como "comida de graça, casa de graça", temas
Figueiredo ganhou um
O eandidaque o Presidente utilizou em seu improviso."acabar
macaquinho,
que é o simcom
to do PDS também acusou a oposição de
clube
bolo
rival do
do
Osasco".
e
Campinas destruir
Guarani.
O Governador José Maria Marin também Insistiu
nessa acusação. Exibiu recortes do Diário do Grande
A olimpíada do Exército
ABC, e repetiu acusações de má administração contra
foi aberta com a presença
São Caetano e Santo André, que sao de
prefeitos de
de 40 mil pessoas no estãoposição. "Não podemos — frisou o Governador — ter o
dio Brinco de Ouro da
risco de ver São Paulo arrasada".
Princesa, do Guarani. CaO comício em Limeira terminou com uma manifesde luzes iluminaram
nhóes
tação espontânea de populares e crianças que passao estádio quando o recorram pelas cordas de segurança e cercaram o coreto. O
Presidente apertou mãos, beijou crianças e deu dezedista mundial do Pentatlo
nas de autógrafos.
Mililar. Coronel Nilo, chegou com a tocha olímpica.
A crise
No encontro político, na
de Campinas,
Prefeitura
Figueiredo, na parte escrita do discurso que fez em
Figueiredo
pediu aos po*
Limeira, queixou-se dos que o combatem pela gravidadessistas para votarem em
de da crise econômica, afirmando:
todos os candidatos do
— Como náo podem criticar-me pela política de
Partido, exercendo a vinabertura democrática; como não podem criticar-me
culaçâo total: "Cada voto
a
fatos
como
a
anistia,
das
liberdades
por
garantia
individuais, a livre expressão do pensamento, o respeique deixarmos em branco
é um voto que vamos dar,
to as decisões do Judiciário, a eleição dos Governadores e as eleições livres de novembro; como nao podem
naquele cargo, a um candicriticar me pelo impulso que dei à política da casa
dato de outro Partido"
própria, da educação de base. da aplicação do Estatuto
da Terra; como não podem criticar-me pela correção
NO PARA
semestral dos salários que aliviou os trabalhadores dos
efeitos da inflação: atacam meu Governo invocando as
Em Brasília, o Palácio
dificuldades econômicas resultantes da crise internado Planalto liberou a procíonal.
gramaçao que Figueiredo
cumprirá por três dias no
Para. a partir de hoje. O
IMPORTANTE
Governador Alacid Nunes,
dissidente do PDS. que
apoia o candidato do
0 Disco avisa.
PMDB a sua sucessão, Jader Barbalho. só terá um
Não
mais caro,
contato com o Presidente
pague
da Republica: durante sua
veja diariamente
chegada a Belém, quando
o cumprimentará em obeas nossas promoções.
dlência ao protocolo.
No Pará. Figueiredo participara de um comicio do
PDS no garimpo de Serra
Pelada, onde trabalham,
atualmente. 30 mil hoYTTl) Y
Iy \
mens. O Presidente da Republica ira também a Santarem e daí aproveitará
\y
para uma rapida visita ao
Território do Amapá, onde
somente
permanecera
duas horas. Figueiredo só
retornara a Brasília quinta-feira a tarde.
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rolamento, a duplicação do segundo
trecho da Avenida Suburbana - entre

i

•'

CrS

beneficia diretamente 400 mil
pessoas e vai melhorar a circulação
ali
dos 60 mil veículos que
por
passam diariamente na nora do
rush, com reflexos desde a Zona
Norte até o Centro da Cidade e a
Avenida Brasil.
A obra incluiu a colocação de novas
placas de sinalização ao longo das
duplicadas e benfeitorias no
pistas
viaduto de Benfica e no trecho entre
a Rua Viúva Cláudio e a Avenida dos
Democráticos. No retomo para o
viaduto foi construída área de lazer
com quadra de futebol e mesas para

m
y
WSL
Carneiro Monteiro Engenharia S.A.

jogos.
A duplicação da Avenida Suburbana
vai melhorar o escoamento do
tráfego entre o Centro e a Zona

m

A CMEL
Carneiro Monteiro Engenharia 5. A
se congratula com os danais co-participantes da realização
do São Conrodo Fasbion Mal!
e vê satisfeita o coração do noi<o sJjoppirig pulsando ao
movimento de todos os serviços que a CMEL realizou
e em tem/>o recorde:
instalações elétricas, hidráulicas, de gás, sanitárias,
telefônicas, de combate a incêndio, de sonorização,
detecção de Jogo, circuitos de telefonia interna, TV e relógios
dos 42 mil nr de área construída
em quatro paviméritos,
com suas lojas,
praças, fontes,... E na metade do tempo
em que uma obra dessa demandaria: 210 dias.
Mas instalações são apenas parte do que a CMEL faz.
/I CMEL também participa de empreendimentos de
impulso mu vmal em setores de montagem industrial e
apoio a produção de petróleo:
Carajás, Caraibas Metais, Copesul, Copene...
Deixa o coração dó shopping pulsar.
."I (MEL pulsa junto.

5

Oeste, facilitando a expansão
industrial do Município.
No dia 4 de novembro a Prefeitura
inaugura a duplicação da Avenida
Semambetiba, na Barra da Tijuca.
Este ano a administração municipal já
investiu Cr$ 5 bilhões e 100 milhões
em obras viárias para melhorar o
sistema de transportes no Rio de
Janeiro.
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PREFEITURA DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO CHAGAS FREITAS
ADMINISTRAÇAO JÚLIO COUTINHO
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Invasão
A campanha eleitoral está transformando a cidade num entulho de
carros velhos, estacionados em praças, calçadas e ruas de movimento. É
a campanha-calhambeque, a atrapalhar o tráfego de veículos e o trânsito
de pedestres. Os carros são deixados
em locais de boa visibilidade, cobertos
de cartazes, faixas, e toda a parafernália de comunicação dos candidatos;
assim, ocupam ilegalmente espaços
destinados à circulação ou ao lazer da
população.
m m m
Condena-se a Lei Falcão por limitar a propaganda dos candidatos pelos meios de comunicação.
Mas, impedidos de usá-los convenientemente por força de umd lei esdrüxula, não ficam autorizados a
transformar a cidade num cemitério
de carros velhos, que não se sabe
quando e como serão removidos.
Sabe-se que os candidatos que assim agem estão desde já condenados
ao desprezo do eleitor.
Pois na ânsia de divulgar o próprio
nome estão alcançando um espaço
público, para uso próprio e exclusivo
proveito
¦ ¦ ¦
O público, hoje impedido de desfrutar a largueza de um espaço que lhe
pertence, no dia 15 de novembro saberá punir os invasores.
Recaída
Há mais de um mês que o Sr Jânio
Quadros não falava mais em renunciar
à sua candidatura ao Governo de Sâo
Paulo.
Depois que foram divulgadas pesquisas em que o Senador Franco Montoro ultrapassa a barreira dos 40% de
preferencia do eleitorado, o exPresidente da Republica voltou a falar
no assunto.
T ransformação
Do poeta Mário Quintana, sobre os
80 anos do poeta Carlos Dnimmond de
Andrade:
— Depois que encontrou uma pedra no caminho, o Brasil tornou-se
país diferente.
Machado
Durante o seu Governo, o Presidente Juscelino Kubitschek determinou
ao MEC a instituição de uma comissão
Machado de Assis, encarregada de rever e editar condignamente os textos
de sua obra, conforme se lê no Diário
Oficial de 23'9/58. A comissão era constituida de ilustres machadianos, entre
os quais Antônio Cândido, Antônio
Houaiss, Antônio José, José Chediak,
Austregésilo de Athayde, Barreto Filho, Celso Cunha, Cyro dos Anjos, J.
Galante de Souza, Marco Aurélio Matos e Peregrino Júnior.
O trabalho realizado foi admirável.
A comissão editou os textos críticos
dos romances Memórias Póstumas de
Brás Cubas. Dom Casmurro e Quincas
Borbas. Mas a partir de então, ao
longo dos governos que se sucederam,
o trabalho ficou interrompido. Seria
interessante e oportuno que a Ministra
Ester Figueiredo Ferraz reativasse a
comissão, no sentido de ultimar esta
tarefa de grande alcance cultural.
¦ ¦ ¦
O maior escritor brasileiro não pode ter sua obra, em texto definitivo,
editada apenas em parte. Que a comlssâo seja convocada a levar adiante a
iniciativa é o que esperam os que
prezam a cultura brasileira.

— Verdejante só tem de verde,
mesmo, três coisas: o nome, um papagaio e avelós. Está tão ruim, que na
semana passada um amigo ordenhou
a vaca e deu o leite para a própria vaca
beber. Antes que morresse, de lnaniçáo.
¦ ¦ ¦
Avelós é planta da região semiárida, que resiste à estiagem. Mas náo
há avelós — ou papagaio — que sobreviva, quando a vaca bebe o próprio
leite.
E é nessa hora que vicejam os camaróes.
'Plus

ça change'
Duas correntes de sociologia de
bolso tentam antecipar o que vai acontecer ao Brasil, após o 15 de novembro.
Uma delas, a dos que acham que o
país vai mudar completamente; a outra que tudo vai continuar na mesma.
¦

¦

¦

Um poeta zen-budlsta que freqüenta a praia de Ipanema e medita &
distância dos grupos do PCI, garante
que tudo mudará sim, mas náo depois
de 15 de novembro e sim a cada dia. E
a cada minuto.
Por isso mesmo tudo continua na
mesma.

pagar

Renovação
Em Brasília meio deserta, os poiiticos garantem que as eleições de 15 de
novembro levarão para o Congresso
nomes novos, que poderáo valorizar o
debate parlamentar.
E lembram que, até bem pouco, a
atividade politica estava relegada a
um segundo plano. Náo atraía valores,
que preferiam outros caminhos e desprezava a vida pública.
E o que se chama de uma clara e
piedosa autocrítica.

Ajuda

Lance-livre
O filme Ao Sul do Meu Corpo, de
Paulo César Sarraceni, liberado pela
Censura apôs grande debate sobre seu
conteúdo político, será lançado no Rio
dia 15 de novembro.
O pintor maranhense José Alves
Bezerra inaugura exposição dia 28, na
Realidade Galeria de Arte
Candidatos a vereador de todos os
partidos acabam de realizar um seminário especifico com a finalidade de
obter subsídios para o desempenho
das atribuições próprias do cargo, se
eleitos. A iniciativa, que é pioneira no
Brasil, partiu da Câmara Municipal de
Ipatlnga, no interior de Minas, com a
colaboração do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal.
Segundo artigo de Alexander M.
Sulllvan, distribuído pelo Serviço de
Imprensa da Embaixada dos EUA, o
Presidente Ronald Reagan está empenhado num grande esforço para preservar sua maioria no Congresso: "O
Presidente vê as eleições parlamentares de 2 de novembro, como uma nitida escolha entre os que apoiaram sua
liderança na redução das dimensões e
influência do governo central e os que
prefeririam manter ou aumentar seu
âmbito". Depois de saber se tem o
apoio dos eleitores ou nAo, Reagan
vira ao Brasil, onde o Presidente Flgueiredo estará pas.sando pelo mesmo
transe.

1

Liaic

servidores

eliminar

diferenças

salariais

Eliminar as diferenças de tratamento e salário
entre os servidores públicos estatutários e os contratados em regime de CLT: acabar com o preconceito
de que servidor público nào trabalha; manter os
serviços públicos funcionando bem — estas foram as
principais promessas que o candidato do PDS ao
Governo do Estado, Moreira Franco, fez ontem a 200
funcionários, no auditório da Associação dos Servidores Civis do Brasil.
"Este Estado
precisa garantir emprego às pessoas" — disse, respondendo a uma das inúmeras
"As
pessoas gostam de
perguntas feitas pela platéia.
trabalhar, sim, mas voltam para casa sem esperanças. Embaixo da ponte está se formando um conjunto
chamado Chagas Freitas, onde os moradores — e nào
sâo poucos — dormem enrolados em cobertores vagabundos, dentro de caixas de papel. Nosso Estado
parece o Nordeste", afirmou.
Austeridade
"Todo o processo de redemocratizaçào do Pais
ainda não conseguiu acabar com o preconceito contra o servidor público", frisou Moreira Franco, no
início de sua fala, durante a qual enfocou alguns
Governar,
pontos de sua plataforma de Governo.
segundo ele, é: 1) executar obras — "As melhorias na
qualidade de vida só se dão quando as administramanter os serviços públicos em funcioçóes agem"; 2)"Pagamos
mais ao Estado do que ele
namento —
merece"; 3) garantir os direitos do cidadão ao emprego, à segurança e ao transporte.
— Nosso Estado precisa de um Governo austero.
Muita gente teme a austeridade, mas austeridade é
generosidade. É muito mais generoso um Governo
austero que o corrupto que temos hoje — disse o
candidato do PDS em resposta a uma pergunta sobre
sua atitude em relação ao Detran, caso seja eleito
Governador. "No Detran criam-se dificuldades para
vender favores e facilidades" — acusou.

O candidato embarcou num avião em Itaperuna
e chegou a ASCB com uma hora de atraso No
auditório — em que estavam presentes os Deputados
estaduais Edson Guimarães, Heitor Furtado e Ítalo
Bruno, candidatos à reeleição, além dos candidatos
Albano Reis e Ekel de Souza, â Assembléia Legislativa; Sueli Garcia e Chico Aguiar, à Câmara de Vereadores — ele ainda convidou os funcionários a partici"um
plano de reclassificação de cargos mais
par de
justo".
(

'I'Um

programa
sério de saúde pública só pode ser
proposto por quem entende e não
pode ser discutido fora de uma
reformulação da sociedade brasileira.
Acredito em Mascarenhas e no seu
projeto de saúde. Acredito
na sua vitória.
Principalmente porque
ele luta pela evolução
k ü ™
|'
da sociedade brasileira!' ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦

Faria
na

EDUARDO^BI

Lima

campanha

entra
do

PDS

O ex-Governador Faria Lima. que executou o
projeto de integração dos antigos Estados do Rio e
Guanabara, depois da fusão, resolveu pedir votos
para Moreira Franco, Célio Borja e Waldenlr Bragança. candidatos do PDS ao Governo fluminense, ao
Senado e à Prefeitura de Niterói.
Faria Lima se reunirá, hoje, num jantar em Ni terói, com os três candidatos, para o qual foram convidados os técnicos que integraram o seu Secretariado
e o engenheiro Ronaldo Fabricio, que foi, durante os
dois primeiros anos de seu Governo, Prefeito da excapital fluminense. Bragança deu grande lmportáncia à adesão do ex-Governador à campanha do PDS,
ao lembrar que "ele dotou Niterói, sem esvaziá-la
após a fusão, de uma importante infra-estrutura de
serviços urbanos".
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Moreira concluiu ontem uma viagem de dois dias
ao Norte fluminense. O intenso calor nào o impediu
de cumprir o programa, que começava na cidade de
Pádua e se estendeu pelos distritos de Aperibé,
Monte Alegre, seguindo depois para Miracema, acompanhado do Deputado federal Saramago Pinheiro,
candidato â reeleição e dos candidatos a deputado
estadual Oscar Boechat, Paulo Nascimento e Fernando Lavaqulal.

Eduardo Mascarenhas
é médico. Trabalha
há 16 anos como
psicanalista. Sua
candidatura à Câmara
Federal recebeu as
seguintes palavras de
PAULO GOLDRAJCH:

AVISO

promete

Sandra
ajuda
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Moreira

trabalho

Conheça-o.

0

Sem

queda
Comentário de afobado empresario, ontem, logo depois do almoço,
quando iniciava o seu cooper diário
pela Rua da Quitanda e adjacências,
com uma pasta de duplicatas debaixo
do braço:
— Se os juros bancários estáo caindo, nos Estados Unidos, porque lá a
inflação foi cortada pela metade, vamos tirar o cavalo da chuva, porque
aqui no Brasil os juros nâo cairão tâo
cedo.

por

de propaganda eleitoral
Sáo Paulo — Por falta de pagamento, e empresa A. D.
Publicidade entrou com um processo contra o Partido Trabalhista Brasileiro, pedindo a penhora dos
bens do Partido. A agência — que elaborou o material
de propaganda eleitoral do PTB, apresentado no
horário gratuito do rádio e da televisão — quer
receber Cr$ 3 milhões, que é a parcela a pagar dos CrS
7 milhões que foram cobrados pela produção da
propaganda eleitoral.
O PTB ingressou ontem mesmo com uma contestaçâo na Justiça, na qual o Partido alega não ter
dinheiro nem patrimônio, ou seja, nenhum bem móvel ou imóvel que possa ser penhorado. Segundo a
contestação, até mesmo o mobiliário usado na sede
do PTB foi cedido por candidatos e correligionários.
O imóvel no qual funciona a sede do PTB — um velho
casarão localizado na Av. Angélica — pertence a uma
igreja protestante, cliente de J. B. Vianna de Moraes,
advogado do ex-Presidente Jânio Quadros — que
intermediou a cessão temporária do imóvel ao Partido.
ACUSAÇÕES
produção dos filmes da
O PTB fez também di- campanha, infração a disversas acusações à agência positivos da legislação
de publicidade na sua con- eleitoral, como a colocação
testaçâo, alegando, entre de música com letras canoutras coisas, inadimplèn- tadas, quando é permitido
cia no cumprimento do apenas fundo musical, e
contrato firmado com o omissão de currículos de
Partido, Imperfeição na vários candidatos.

Trata-se de um poeta, e além do
mais, zen-budista. Nada entende de
política. Seu bom senso, entretanto,
avisa que após o dia 15 de novembro
virá, certamente, o dia 16.

O Sr Willy Brandi, que renunciou
ao seu mandato no Parlamento europeu para ajudar o seu Partido, o SPD,
atualmente na Oposição, fez a segulnFatura
te declaração, em Bruxelas:
— Se as recomendações da ComisDurante o conflito no Atlântico Sul,
com a Inglaterra, os generais argenti- são Brandt. criada para promover o
nos receberam o apoio dos generais entendimento entre o mundo indusbolivianos que estavam no poder, em trial e os países em desenvolvimento,
sobreviverem a pressão dos problemas
La Paz.
Agora, estão recebendo apenas os financeiros mundiais, a Europa vai liderar uma campanha de auxílio aos
generais bolivianos.
países pobres.
Camarão verde
O Deputado Argemiro Pereira, do
Ora. o que se espera dos países
PDS de Pernambuco, advertia, esta
semana, o Governador José Ramos, industrializados da Europa é que ajusobre o perigo do voto camarão no dem os mais"ospobres exatamente agoproblemas financeiros
sertão do Estado, onde as frentes de ra, quando
emergência foram desmobilizadas. Na mundiais" estrangulam economias
sua audiência, levou consigo seu corre- mais fracas.
Depois, quando a borrasca passar
ligionário Joaquim Tavares, prefeito
mais pobres podem
de Verdejante, município pobre e des- — e se passar — os"ajuda".
valido. Em poucas palavras Joaquim até dispensar a
E também o diálogo Norte-8ul, proTavares definiu assim a situação do
posto pela Comissão Brandt.
seu burgo:

São poucas as chances de alguém
conseguir uma audiência com o Ministro Mario Andreazza nos próximos
dias. Em sua agenda não há um dia de
folga, até 12 de novembro: viagens por
todo o pais. quase sempre acompanhando o Presidente Figueiredo.
O Administrador do Correio de Portugal, Manuel Corrêa Leite, chega hoje a Brasília, vindo de Curitiba, onde
inaugurou uma exposição de fllatelia
luso-brasileira. À noite, será homensgeado com um jantar pelo presidente
da ECT, Adwaldo Botto, e amanhã
começa visita pelo sistema eletrônico
dos Correios no Brasil, em Sfto Paulo,
Brasília e Rio.
A Editora Atica lança na coleção
Autores Africanos o romance Mayombe. do escritor angolano Arthur Maurício Pestana dos Santos, conhecido como Pepetela. O livro foi escrito durante um ano. a noite, em plena floresta
de Cabinda. onde ele lutava como
guerrilheiro. E ainda, enquanto isto.
muita gente, no Brasil, em pleno sol de
Ipanema
garante que não tem condi"existenciais"
para escrever.
çoes
O cantor Chico Buarque vai a Recifr participar da campanha eleitoral
do Senador Marcos Freire. Para
apoiar o PDS e seus candidatos já
foram a Pernambuco os cantores Cauby Peixoto. Nelson Gonçalves e Jalr
Rodrigues-

de

Visite-o.

Evasão
Funcionários alemães denunciam:
carne de jumento estava sendo contrabandeada, de matadouros clandestinos do Brasil, para a Alemanha. A
descoberta foi feita em março, e só
revelada agora, para que a policia chegasse ao culpado: uma firma importadora de carnes da cidade de Trevlra,
na fronteira com a França.
¦ ¦ a
É incrível: os alemães levavam os
jumentos deste país — e ninguém
notou.
A produção é grande.

PTB

processa

JORNAL DO BRASIL
quer
para

deficientes
Reunida com representantes de diversas APAEs
Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
no Instituto de Reabilitaçào Nossa Senhora da
Gloria. Sandra Cavalcanti,
candidata do PTB ao Govemo do Estado, criticou
ontem a falta de espaço
dos centros de reabilitação
para a recuperação dos deficientes físicos e mentais e
defendeu a criação de subsidios do Govemo para
ajudar o trabalho das
APAEs.
Sandra revelou que Irá
ao Asilo São Luiz, em Sáo
Cristóvão, para confirmar
a informação de que ele
terá que fechar por falta de
condições financeiras. Disse que se a denúncia for
verdadeira vai cobrar do
Governo estadual que participe "com uma Ínfima
parcela do que estáo gastando na campanha eleitoral para atender os velhos".
A candidata do PTB
considerou "um absurdo"
a Inexistência de máquinas de escrever em braille
no Instituto dos Cegos, o
que, na sua opinião, atrasa
a integração do estudante
cego à sociedade.
Geisel
pedir

vai
votos

Maciel
para
Recife — O Presidente
Ernesto Geisel visita,
quinta-feira, barragem
construída durante o seu
Govemo. em Carpina, com
o objetivo de acabar com
as enchentes do Rio Caplbaribe. Geisel dará uma
entrevista no Palácio do
Govemo e deverá, segundo um ex-Secretário de Estado, recomendar os candidatos do PDS ã sucessão
estadual e ao Senado. Roberto Magalhães e Marco
Antônio Maciel.
A visita de Geisel a Recife, segundo a mesma fonte,
foi acertada, ha um mès.
no Rio. num encontro que
ele manteve com o exGovernador Marco Antònio Maciel. O ex-Presidente e o ex-Govemador
de Pernambuco almoçaram, na oportunidade, no
Restaurante Rio's, no
Aterro do Flamengo.
Geisel visitará, ainda,
uma obra na Bacia do Beberibe. em Olinda. O exPresidente almoçará na
Usina Petribu, com convidados selecionados pelos
seus proprietários, que são
ligados ao PDS.

LICITAÇAO

CONCORRÊNCIA N° DO 001/067/82
A TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S.A - TELERJ tma
realizar Licitação por CONCORRÊNCIA, para contratação do rnôode-otya
de limpeza, conservação e htgremzaçôo nos
para execução dos serv»ços
pfódos do interior do R>o de Janetro
completo
e
ao
tal
todo
O Ed'tal
poderá ser adqurido no Departamento de
Apoio Administrativo da Diratona de Operações, na Av Ro Bronco. 37 —
14° andar. Rio de Janetro. mediante o pagamento do CrS 10 000.00 (dei
mil crujoiros)
As Empresas interessadas em participar desta Concorrência, registradas
ou nào no Cadastro de Fornecedores — CF da TELEI^. terão que so
habilitar do acordo com as instruções contidas no Caderno de Encargos
As firmas previamente habilitadas, através de seus representantes
credenciados, deverão comparecer às 09 00 horas do dia 24.11 82.
perante a Comissão de Licitação para entrega das propostas destinadas a
contratação om pauta
Rio de Janeiro. 24 de outubro do 1982

•1ÍH

;i * W A!:
A atuali/oçòo ó uma constante nesse novo curso ae Secretário Executiva
Formulas ultrapassadas |d nao encontram espoco no mercado de trabalho Por isso criamos um
curso voltado paro a mulher ae hoje que vive intensamente o presente e busca um Muro proftssional de dostaque,
A metodologia adequada mais o corpo docente espoc laliíoao captam o interesse e a parti
opoção das alunas de forma dinâmica e relevante abordando os seguintes temas Visão Geral
da Empresa. Papal da Secretária na Empresa Instrumental de Secretaria. Administração Ba
»ica. Pwcologia Aplicada. Normas de Comunicação em língua Portuguesa (abrangendo
reaoçáo técnica). Arquivistica etc
Aulas aos sátxjdos das 13 30 às 18 30 ns
Entidades promotoras. fACHA Faculdade de Comunicação e turismo Heiio Alonso em Con
véniocom DRH Desenvolvimento de Recursos Humanos
JNFQBMAÇÕES - Tels.: 235-2228 - 256-1662 Rio de Janeiro^
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS MATERIAIS

1

COMUNICADO DEMAP N° 498
O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica que
fará realizar a TOMADA DE PREÇOS DEMAP N°
82/29, cujo EDITAL assim se resume:
OBJETO. Prestação de serviços técnicos especializados para detalhamento do Projeto de Arquitetura e elaboração dos projetos complementares de
engenharia do Edificio-Sede do Departamento
Regional do Banco Central em Recife (PE).
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no dia 09.11.82, às 10:00 horas no Edifício
Sede do Banco Central. 1o subsolo, Auditório n°
2. Setor Bancário Sul. Brasília (DF).
PARTICIPAÇÃO Somente participarão da Tomada
de Preços firmas detentoras do Certificado de
Regularidade Jurídico-Fiscal (CRJF) ou do Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores
do Banco Central
CÓPIA DO EDITAL Diariamente, das 10 00 às
16 00 horas, nes seguintes endereços
Rua Siqueira Campos. 368 — Recife (PE)
SBS. Edificio-Sede do Banco Central. 2o subsolo — Brasília (DF)
Avenida Presidente Vargas. 84 — sobreloia
Rio de Janeiro (RJ)
Avenida Paulista. 1804 — 8o andar — Sáo
Paulo (SP)
Brasília (DF), 20 de outubro de 1982.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
(P
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Gravidez
de

proveta
testada
Sào Paulo — As quatro
mulheres que sofreram, semana passada, no Hospital Santa Catarina, a
transferência de embrião
para o útero — bebê de
proveta — flzeram cntem
exames para confirmar a
gravidez. Mas, na clinica
do médico Milton Nakamura, foi divulgado apenas um comunicado à imprensa, afirmando que "os
resultados dos exames mêdicos e laboratoriais são
confidenciais, conforme
prescreve o código de ética
médica".
Clóris Nasser, de Foz do
Iguaçu: Maria José Ma tias,
de Campo Grande; M.A.,
de Curitiba; e uma carioca
foram submetidas ontern a
exame de sangue, que confirma a gravidez com mais
rapidez do que os métodos
tradicionais, através da
quantidade de HCG —
hormônio coriónico genadatrófico. O comunicado à
imprensa, assinado pelo
ginecologista Mário Saito
(um dos médicos da equipe
de Nakamura), invoca os
artigos 34, parágrafo uniCodigo de Ética
co, e 36, do
Médica, "motivo pelo qual
não poderão ser divulgados (os resultados dos exames) à imprensa".
Um assessor do Conselho Regional de Medicina
de Sao Paulo informou que
hoje à noite, na reunião
semanal, devera ser aberto
o processo para apurar a
publicidade "imoderada"
em tomo das experiências
com o primeiro bebê de
proveta brasileiro — chefiadas pelo Dr Milton Nakamura — e as responsabilidades no acidente cirurgico, que levou Zenaide
Maria Bernardo (uma das
candidatas ao bebê de provetai á morte.
O presidente do CRM,
Gabriel Oselka, lembrou
que toda a tramitação do
processo é sigilosa por lei,
e que não podem ser divulgados os nomes dos integrantes da comissão — que
ouvira as partes, testemunhas e analisara as provas
— nem do seu relator. Afirmou que existe "grande interesse, por parte do CRM,
de dar rápido andamento
ao processo, devido ã repercussão dos fatos, desde
que respeitados os direitos
dos acusados".
é

País

terça-feira, 28/10'82

NACIONAL
Estado confirmaram ontem a descoberta de fraude
no Serviço de ProcessaCeará é
mento de Dados do Estado
do Ceará (Seproce), empredescoberta
sa de economia mista que,"
entre outras atividades, é
Fortaleza — Fontes da responsável pela emissào
policia e do Governo do do cheque-salário, com o
Fraude

no

qual são pagos, mensalmente, todos os funcionarios públicos estaduais.
Indicaram que as invéstigações policiais prosseguem, mas a identidade
dos implicados não pode
ser ainda revelada. Sabese que os responsáveis pe-

la fraude lucraram cerca
de CrS 30 milhões através
da emissáo de chequessalário falsos. Um dos envolvidos está preso.
Segundo a policia, os'
cheques-salário eram emitidos com nomes fictícios e
depois depositados na con-

ta pessoal dos envolvidos.
Na compensação, sempre
havia uma diferença, que a
Secretaria de Fazenda
mandou investigar até
chegar aos autores da fraude, que serão punidos severamente, conforme prometeu um dos principais

assessores do Governador
Manoel Castro.
tí o terceiro caso de irregularidades em órgãos do
Governo estadual divulgado nos últimos oito dias.
Inicialmente, divulgou-se,
oficialmente, que o Banco
do Estado do Ceará (BEC),
aprovou uma operaçáo ir-

?

l° caderno

o

7

regular destinada a favorecer uma empresa concordatária de Sáo Paulo; depois, o superintendente da
Fundaçáo Estadual de
Saúde (Fusec) foi demitido
porque desviou Cr$ 14 milhôes 500 mil da repartição
para a compra de um apartamento.

mm
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melhor

lugar

d©

Cie

para

você

ccmprar

gasta

bilhões

com

remédios
Brasília — Os gastos
com produção e importaçáo de medicamentos no
Brasil, anualmente, são da
ordem de CrS 500 bilhões.
Segundo o Secretario Nacional de Vigilância Sanitâria. Antônio Carlos Zanini, 11111 setor de farmácia
hospitalar, bem implantado. proporcionaria uma
economia de 30% no consumo de medicamentos e o
treinamento de médicos
em farmacologia clinica
elevaria esta redução para
60%.
O Secretário está parti¦ cipando. em Brasília, do Io
Seminário de Farmácia
Hospitalar, promovido pelos Ministérios da Educaçáo e Cultura. Previdência
Social e Saúde. Em sua
opiniáo, o consumo global
de medicamentos 110 Brasil. em relaçao a populaçáo, ainda e a metade do
estimado, se comparado
com os países desenvolvidos. Mas. aliada a esta faldisse
, „ta de atendimento,
Zanini. "existe o uso indevido e excessivo de reme, dios no pais".
O secretário-geral do Mlnistério da Educação, Sergio Pasquallc. que abriu o
seminário, defende a criaçáo da disciplina Fannácia Hospitalar nos cursos
de graduação. Também foram debatidas as propostas do desenvolvimento da
pesquisa sócio-econômica
do medicamento nos
cursos de pos-graduaçao e
da eriaçáo da residência
farmacoiõgica.
O farmacêutico José
Aleixo. da Universidade
Federal de Natal, disse que
existem cerca de 20 mil
profissionais em farmácia
no pais e que o problema
náo e a quantidade, mas a
qualidade

a

fica
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Venha
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melhor
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Village.
Agora, mais do que
nunca, o melhor lugar do
Rio para se viver.
Amplos e confortáveis
apartamentos, com
coiAoc -X
^ouõquarocuuto,
tos, 3 banheiros, varandas magníficas, com
vista para a
montanha^e à
PARQUE
praia de São
Conrado.
57 mil rrr
de área de
viü-ÀOE lazer, com
tudo pronto
PRAIA DE SAO CONRADO efuncionan-

para

e

Village.

dc

Rio

para

do. Conforto por todos as
lados. Parqueamento
para visitantes. Tranqüilidade total e absoluta, com guaritas e guardas de segurança.
E bem ao lado. bem
pertinho, bem juntinho,
o São Conradò Fashion
Mall.
Depois de visitai' essa
maravilha de shopping
center, dê um pulinno ao
Village para sentir de
perto a maravilha de
suas piscinas, suas quadras ae esporte, seusjardins, seus apartamentos
decorados.
Village. O lugar onde

Agora

melhor

você

morar.

o mais bonito, o mais
completo e o mais mç>derno shopping do Rio
escolheu para ser vizinho.
Incorporação
IMOBILIÁRIA

Incorporação e Construção
CARVALHO
HOSKEN S.A.
Incorporação, Planejamento e Vendas
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Rubem Barbosa
CNBB
POLIOLEFINAS S.A.
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA
E EXTRAORDINARIA REALIZADAS
CUMULATIVAMENTE EM 30 DE SETEMBRO DE 1982.
i Aos trinta dias do mts de setembro de 1982. as 9 horas, na sede
social da Empresa, na Avenida Paulista n- 1199 . 20" andar
Sáo Paulo. reuniram-se os acionistas da Poliolefinas S.A. em
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinaria,-realizadas
cumulativamente, conforme avisos de convocação publicados
no Diário Oficial do Estado. Gazeta Mercantil e Jornal do Bra.
sil. edições de 14, 15 e 16/9/82. tendo sido eleito para presidir a
Mesa dos trabalhos o acionista Almirante Floriano Peixoto Faria Lima e para Secretario a acionista 1) Conceição 1'assala.
qua. Verificado, através do Livro de Presença de Acionistas, o
comparecimento de acionistas representando 82.02";, do capi
tal social votante, estando presentes os Administradores da Sociedade e o Sr. Edison Rodrigues, contador. CRCSP 66884. re
pri\si»ntanle dos Auditores Independentes. Arthur Young Auditores Associados S/C. foram instaladas as Assembléias, tendo
sido tomadas as seguintes deliberações, com abstenção do voto
dos legalmente impedidos: 1) Aprovados sem reservas e conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paule, na
Gazeta Mercantil e no Jornal do Brasil, edições de 15/9/82. o
Relatório da Administração, o Parecer dos Auditores ltidependentes, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado. das Origens e Aplicações de Recursos e das Mutações do
Patrimônio Liqüido, referentes ao exercício encerrado em
30/6/82; documentos esses anteriormente colocados a disposição dos acionistas, através de avisos publicados, na forma do
art. 133 da Lei n'- 6.404. de 15/12/76, no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e na Gazeta Mercantil em 17, 20e 21/T/82 e no ,lornal do Brasil em 28. 29 e 31/8/82. Deliberado por unanimidade
dos acionistas presentes, dar a seguinte destinaçâo
ao lucro
liquido do exercício, no montante de CrS 2.199.731.974.00 (dois
bilhões, cento e noventa e nove milhões, setecenlos e trinta .
um mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros), conforme a
seguir discriminado: a) CrS 109.986.000.00 teento e nove milhoes, novecentos e oitenta e seis mil cruzeiros), para forma-*
ção de reserva legal, de acordo com o disposto no artigo 193 da
Lei n- 6 404. de 15/12/76; b) CrJ 522.436.000,00 (quinhentos
vinte c dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil cruzeiros), para formação de Reserva Especial, de acordo com o disposto no artigo 202, jj$ 4- e 5- da mesma l.ei; ci CrS
1.364.424.735,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e
miIhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, setecenlos quatro
e trinta e
cinco cruzeiros), para incorporação ao Capital Social e d) CrS
202.885.239,00 (duzentos e dois milhões, oitocentos e oitenta e
cinco mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros), para a conta de
lucros acumulados que permanecerão a disposição da Assembléia Geral, para deliberação futura quanto a sua destinaçâo.
Aprovado pela totalidade dos presentes
o orçamento apresentado. compreendendo as fontes de recursos e as despesas e investimentos previstos para o período julho de 1982 a
de
1983; 2) Aprovado o aumento do Capital Social realizadojunho
de CrS
3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros> para CrS 9.100.000.000,00 (nove bilhões e cem milhões de
cruzeiros). mediante a incorporação de reservas, saldo da conta de lucros acumulados dos exercícios anteriores e parte dos
lucros do exercício encerrado em 30/6/82,110 montante total de
CrS 5.600.000.000,00 (cinco bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros), conforme a seguir discriminado: a) CrS
3.147.466 143,00 (três bilhões, cento e quarenta e sete milhões,
quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e
trés cruzeiros), da conta de Reserva de Correção Monetaria do
Capital, exercício de 1982; b) CrS 154.791.306,00 (cento e cinqtlenta e quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, trezentos e seis cruzeiros), da conta de Reserva de Incentivos Fiscais; c) CrS 40.012.906,00 (quarenta milhões, doze mil. noveceníos e seis cruzeiros), referente a Correção Monetaria de
Reservas de Incentivos Fiscais; d) CrS 19# 222.760,00 (cento e
noventa e oito milhões, duzentos e vinte e dois mil. setecenlos e
sessenta cruzeiros), constantes, em 30 de junho de 1982. na conla de Lucros a Realizar, transferidos durante o mòs de agosto
dc 1982 para a conta de Lucros Acumulados: e) CrS
695.081.850,00 (seiscentos e noventa e cinco milhões, oitenta e
um mil, oitocentos c cinqüenta cruzeiros), do saldo corrigido
de Lucros Acumulados em'30/6/81; e f) CrS 1.364.424.735,00
(um bilhão, trezentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil. setecentos e trinta e cinco cruzeiros),
de parle dos lucros do exercício encerrado em 30/6/82: 3>
Aprovada, em conseqüência do aunfunto do Capital Social referido no item anterior, a alteração do valor nomrnal das ações
de CrS 10,00 (dez cruzeiros) para CrS 26,00 (vinte e seis cruzeiros) cada uma, sem modificação do numero de ações emitidas,
de acordo com os artigos 167 e 169 da Lei n- 6 404, de 15/12/76.
permanecendo o total de 350.000.000 (trezentos e cinqüenta miIhões) de ações ordinárias nominativas ou endossaveis; 4)
Aprovada a alteração do valor do Capital Social constante do
Estatuto, cujo Artigo 4- passa a ler a seguinte redação: "Artigo 4-' — A Sociedade tem o Capital Social de CrS 9.100.000.000,00
inove bilhões e cem milhões de cruzeiros), dividido em
350.000.000 (trezentos e cinqüenta milhões i de ações ordinárias
nominativas ou endossáveis, no valor nominal de CrS 26.00
(vinte e seis cruzeiros) cada uma."; 5) Aprovada a alteração
do limite para aumento do Capital Social independentemente
de reforma estatutária, que passa dc CrS 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) para CrS 14,000.000.000.00 (quatorze
bilhões de cruzeiros), valor esse superior a correção mínima
de que Irata o Artigo 168, t» 2- da Lei n'-' ü 404, de 15/12/76 e a correspondente alteração do Artigo "Artigo
5'-" do Estatuto Social, que passara a ter a seguinte redação:
5- — A Sociedade esta
autorizada a aumentar o Capital Social, independentemente de
reforma estatutária, ate o limite de CrS 14.000.000.000.00 (quatorze bilhões de cruzeiros), mediante a emissão de ações da
mesma classe e forma das existentes, por deliberação do Conselho de Administração."; 6» Reeleitos para compor o Conselho de Administração, conforme previsto 110 Artigo 9-" do Estamio Social, os Senhores Adolpho de Albuquerque Maver. brasileiro. casado, industrial, portador da cédula de identidade K(.
n- 407.908 (IFP-RJ), CPF/MF n- 008.573.277-04. residente e domiciliado no Rio de Janeiro na Estrada da Gavea, 712; David
Androw Wicker, norte-americano, casado, industrial, portador
da cédula de identidade RG n" 4.848.838 ( DO PS—SP ). CP F/M F
288.355.498-68. residente e domiciliado em Sáo Paulo na Kua
Zacarias de Góes. 89; Edouard Oscar NVilliam Haegenboek,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade 11G n- 1.634.599 (SSP-SP), CPF/MF
n
002.942.928-53, residente e domiciliado em São Paulo na Rua
Pamplona. 356 • 8'-' andar: Floriano Peixoto Faria Lima. brasileiro. casado. Almirante da Reserva Remunerada, portador da
cédula de identidade n^' 28.672 (Min. Marinha), CPF/MF
n'-'
39.959.557-20. residente e domiciliado no Rio de Janeiro na
Rua General Urquiza. 44 • apto. 304; Helenauro Soares Sampaio brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula
de identidade RG n- 2 371 170 (SSP-SP),
CPF/MF n
004.696.968-34, residente e domiciliado em Sáo Paulo na Alameda Itu, 823 ¦ 14-' andar. José Augusto Angrisani, brasileiro, casado.
químico industrial, portador da cédula de identidade n
"8.050-A
(Inst. F Pacheco. RJ), CPF/MF n'-' u75 083 954-68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro na Rua Carvalho de
Azevedo, 26 aplo. 302; Joseph Michel Tutundjian. brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula d<'
identidade RG n- 3.959.263 (IFP-RJ), CPF/MF n 526.403.96820, residente e domiciliado no Rio de Janeiro na Av. Epilaclo
Pessoa, 3490 • apto. 1104. Olmar Guimarães de Souza, brasileiro. casado, economista, portador da cédula de identidade RG
801.608 (IFP-RJ), CPF/MF n-' 006.030.157-00. residente e domirüiado no Rio de Janeiro na Rua Julieta Niemeyer, 318, e
Pauio Fontainha Geyer, brasileiro, casado, industrial,
dor da cédula de identidade RG n- 724 215 (IFP-RJ ('!'! portaMF
n' 006.185.787-49. residente e domiciliado no Rio de Janeiro na
Ladeira dos Guarárapes, 70. com mandato ate a Assembléia
Geral Ordinaria de 1985: 7) Fixada a remuneração anual global de CrS 37.168 872.00 itrinta e sete milhões, cento e sessenta
e oito mil, oitocentos e setenta e dois cruzeiros), a ser distribuida entre a Diretoria, de conformidade com deliberação a
ser tomada pela Comissão de Remuneração; o valor da remuneração mensal atribuída a cada Diretor pela cilada Comiss5o. sera reajustado sempre que houver aumento geral de *alarios para os empregados, decorrente de acordo ou dissídio
coletivo, ou de antecipação por conta desses aumentos futuros,
observado o mesmo percentual. In ando a remuneração anual
global acrescida dos valores resultantes de tais reajustamen«i Reeleitos para compor a Comissão de Remuneração,
conforme previsto no Arimo 14. « 2- do Estatuto Social, os Senhores Antonio Pedro Adatno. brasileiro casado, contador.
CRC SP 105,148, portador da cédula de identidade .RG ti-'
3.378 370 (SNP-SP . CPF MF 11 >21.609.558 68. residente e domiciliado em São Paulo na Avenida La/ar Segall. 118 apto 44.
Leon Salomon. brasileiro, casado, advogado,
da cvdula de identidade n- 11.32» lOAB RJ).CPF/MFportador
n" 006.186.59719. residente e domiciliado no Rio de Janeiro na Rua (m n. 'l asfragoso. 17 apto 502; e Raul Fernando Meurcr Peixoto,
brasileiro, casado advogado, portador da cédula de identidade
Rti u- l 524.287 ílh P RJ j. CpF; MF n" M9 765.397-72. residente
é domiciliado em Petropolisna Estrada Mata Cavalo. 540, com
mandato ate a próxima Assembléia Geral Ordinaria. os quais
xercerào o cargo sem remuneração. Nada mais leudo *idu
submetido a apreciação das Assembléias pelos acionistas e
não desejando qualquer dos presentes fazei uso da palavra, foran: encerradas as Assem b!eia> Gera», la v rando se cm itttnda a presente Ala que. submetida aos mesmos acionistas presentes, foi por eles aprovada e assinada, junumenti com o
Presidente e o Secretario da Mesa São Paulo. 3o de setembro
de 1982 > aa . Floriano Peixoto Faria Lima Presidente da Me
Ia: Conceição Passalaqua. Secretaria da Mesa. PKTROBRAS
QUÍMICA S.A — PE'l ROQC1SA. Henrique Delfim Lisboa dc
Araújo Costa ; Jose Augusto Anurisani. Joseph Michel Tutund*
jian; Olmar Guimarães de Sou/a. I MPAR — CN1AO I>K INOUSTKIAS PETROyUlMICAS S.A Adolpho de Albuqucique
Maver e Floriano Peixoto Faria Lima. Adolpho de Albuquerque Maver. Floriano Peixoto Faria Lima. Paulo Fontamha i
Ccyer. NATIONAL ÜIST1LLERS |)(i BRASIL INDUSTRIA E
CüMKRCIO LI DA David Andréw WjcRit. Da\id Anúrew
kei Kdouard Oscai WiHuni H, i. -ibeeK. Helenauro Soa
n » Sampaio. Comih.h" Passataqiu. Declaro que esta e copia
fiei da Ala lavrada em iivro próprio «a> Conceição Passalaqua
secretaru JD ESP - RFf.lSTRADi SOB N 107
82 —
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Porto Alegre — "Vem e
Segue-me", é o tema da
campanha nacional que
será lançada no Inicio de
1983 pela CNBB em todas
as Dioceses Regionais do
pais, buscando sensibilizar
os jovens para a vocação
saeerdotal, Informou D SInéslo Bohn, Bispo de Novo
Hamburgo, durante encontro do episcopado gaúcho, no Seminário Maior
de Viamâo.
A campanha incentivando a formação de novos
padres foi decidida pelos
bispos brasileiros, depois
que fleou constatado o alto
Índice de evasão nos seminários.1 O Rio Grande do
Sul tem o mais baixo indice de aproveitamento, pois
somente 12% dos jovens
que entram nos seminários
ordenam-se padres, enquanto a média nacional é
de 30% de aproveltamento. Por isso, também serão
incentivadas as pastorais
vocacionais.
Segundo D Slnésio
Bohn, essas pastorais seráo fortalecidas nas grandes cidades, onde sempre é
mais difícil descobrir vocaçóes sacerdotais. Também
ficou decidido durante o
encontro dos bispos gaúchos que os Jovens só entrarão nos seminários depois de cursar a oitava série primária e fazer um ano
de estágio, quando será
aprofundada a reflexão espiritual, segundo D Sinésio, para que o estudante
tenha realmente certeza
da sua opção saeerdotal.
Em Passo Fundo, será
criada uma nova Faculdade de Teologia, destinada
â formação de novos padres nas regiões Norte e
Nordeste do Estado.
Atualmente, a formação
teológica dos padres gaúchos é feita na PUC de
Porto Alegre e no Seminário Maior de Vlamáo.
Durante a campanha nacional será distribuída
uma oraçáo estimulando a
vocação e um gula pedagôgico explicando o trabalho
e a função espiritual de um
padre.
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O doente pode Jazer sua hemodiálise até num
quarto de hotel
—^
v
Debate

sobre

Lobato

reúne

Reinações de Narizinho e A Chave
do Tamanho, duas obras de Monteiro
Lobato, serão debatidas, hoje, às 15h,
no auditório do JORNAL DO
BRASIL, por 50 alunos selecionados
nas escolas que participaram neste
segundo semestre da Feira de Literatura Infanto-Juvenil, projeto realizado
pelo Departamento Educacional do
JB
De agosto a outubro deste ano, a
Feira de Literatura Infanto-Juvenil visitou 10 escolas do Rio de Janeiro — de
Bangu à Barra da Tljuca onde vários
escritores fizeram palestras para os
alunos, além de terem sido vendidos
livros com descontos.

Dia

de Finados
Brasília — Nâo haverá
expediente nas repartições
públicas, de administração direta e autarquias, no
(lia 2 de novembro. A comunicaçáo foi feita, por telex, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgàos da Presidência da Republica, pelo chefe do Oablnete Civil, Ministro João
Leitão de Abreu. A medida
não abrangera os serviços
essenciais, cuja paralisação é inadmissível, acrescenta a circular.

Comissão
A comissão que debaterá hoje, com
os estudantes, será constituída pela
professora Láura Sandronl, diretora
da Fundação Nacional do Livro, pelas
professoras Wanda Batlstela e Nilda
Oliveira, do Departamento Geral de

livros

de

colegiais

Cultura, pela professora Maria Regina
Marcondes, coordenadora de Ensino
de 1° grau. pelos escritores Reynaldo
Alvarez e N{Ade Martins, pela professora Gilza Ahna de Souza, chefe do Departamento Educacional do JB, e o
debate serú conduzido pela coordenadora-pedagogica do projeto, professora Nllza Carvalho.
O projeto Feira de Literatura Infanto-Juvenil levou às escolas os segulntes autores: Hilda Ferreira, de O Gato
Voador, Aline Bittencourt, de A Serela e o Poeta, Lucy Assumpçáo, de
Coração Verde, Carlos Marigny, de
Lando das Ruas, Maria Sardemberg,
de A Luz Branca. Lúcia Aizin, de A
Casa às Avessas, Reynaldo Alvarez, de
Monteiro Lobato: Escritor e Pedago(to, Marco Túlio, de O Mágico Desinventor, Ary Qulntella, de Titlna, Joel
Rufíno dos Santos, de A Pirilampéias
e os Dois Meninos do Tatiporum, Elvira Vigna, de Breve História de Asdnibal. e Marina Sandacz, da Estória da
Borboleta.

Bispo
último
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No comunicado de ontem, Dom Carlos admite a
possibilidade de um entendimento com os tradieionalistas através do dialogo. Cita que no ultimo dia
22 solicitou aos sacerdotes
rebeldes que eles mesmos
sugerissem uma saida para o impasse.
Os padres tradicionalistas negaram-se a falar sobre o assunto. Monsenhor
Licinlo Rangel, porta-voz
dos tradicionalistas, depois de ouvir o texto do
comunicado assinado por
Dom Carlos, argumentou
que preferia aguardar e
analisar o documento com
seus colegas.
O documento distribuido pelo Bispo è o seguinte:
"ApOs comunicado da
Santa Sé cientifiquei aos
25 sacerdotes a impossibilidade do indulto para o
uso da assim chamada
Missa de S. Pio V.

Ishikawajima do Brasil - Estaleiros S.A. - Ishibrás - Rua General GurjSo, 2 - Ponta do
Caju, inscrita no C.G.C./MF e no Estado respectivamente, sob os números 33.010.000/
0001-21 e 81.582.122, comunica â Praça em geral
O SEU NOVO TELEFONE A PARTIR DE 25/OUTUBRO/1982
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Ainda como parte das
comemorações está sendo
realizada, no saguao do
HSE. uma exposição sobre
a importância da saúde
oral. Um dos cartazes demonstra que um foco inieccioso num dente pode afetar musculos e articulaçóes, além de atingir órgãos vitais, como coração,
rins e estômago. Os interessados poderão vê-la até
sábado.
O presidente da Sociedade Internacional Criança
Sorriso, professor Leopoldo Ferreira, que organizou
a exposição defende a criação da Secretaria de Odontologia Social, no nível da
Secretaria de Medicina Sociai. no INAMPS, com o
objetivo de desenvolver
técnicas preventivas relacionadas ã saúde oral. No
proximo sabado, às 15 horas, será realizado o 18°
Concurso Criança Sorriso
e o 5" Senhorita Sorriso.
tenta
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Hoje. dia 25 de outubro,
termina o prazo estabelecido no meu decreto. Deixei,
porem, em aberto a questáo do inicio das sanções
canônicas. Prefiro não
apressar o processo admlnistrativo.
Tentando todas as posslbilidades de diálogo pedi,
no ultimo dia 22. aos referidos presbiteros que me sugerissem uma forma concreta. aceitavel para a saida do impasse por eles
mesmos criado: ficar na
Igreja visível mas desobedeeendo ao Papa e ao Bispo. Tudo agora depende
deles.
Como pastor e pai quero
mais uma vez usar de pnidêneia e bondade. Apelo
para todos os que estão
unidos a mim. a fim de
que. pela caridade e paciência, alcancemos de
Deus a desejada unidade
visível da Igreja, por intercessão de Mana e Sáo
José."

COMUNICADO
SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL
EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG
A CAIXA ECONÔMICA FEOERAL informa que a
extração da Loteria Fejeral n9 1 926, prevista para
o dia 27 10.82, amanhá,será realizada na cidade de
Sáo Sebastião do Paiaiso MG, em frente ao PAÇO
MUNICIPAI
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diálogo

HSE

Em todo o mundo existem
de seis a nove aparelhos
semelhantes ao apresentado pelo Dr Peter Lundin,
que é o modelo mais moderno. O Japão e Israel
também fazem rins artiflciais. No Brasil, segundo o
nefrologista em diálise de
transplante do Hospital
dos Servidores do Estado,
Marcos Hoette, cerca de 4
mil 500 vivem com rim artificial. No Rio, 250 paclentes são tratados com hemodiálise.
Outras palestras foram
proferidas ontem também
como a que tratou do
Diagnóstico e tratamento
da endocardite infecciosa,
na mesa-redonda presidida pelo diretor do HSE, Dr
Raymundo Dias Carneiro.
Cerca de 1 mil médicos de
várias especialidades estão inscritos na assembleia. As comemorações
pelos 35 anos do HSE prevêem ainda a edição de
vários livros sobre as experièncias do estabelecimento.
Hoje, entre outras, está
prevista a palestra do gastrenterologista infantil de
Los Angeles. Dr Marvin E.
Ament, às 20 horas, que
falará do Suporte nutricional no paciente, e amanhã,
às 9 horas, o médico francês Jacques Baudet tratara da microcinirgia em cirurgia toracica reconstrutiva.

Campos

IMPASSE
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do

padres tradicionalistas
Campos — O Bispo desta diocese, Dom Carlos
Alberto Navarro, decidiu nao apressar ainda o processo administrativo que move contra os 25 padres
tradicionalistas rebeldes que nao acatam o Novus
Ordo Missae.
Ao expirar ontem o prazo por ele fixado em
decreto baixado em agosto para que os tradicionalistas se enquadrem nas normas do Concilio Vaticano
II, Dom Carlos deixa bem claro que vai continuar
tentando todas as possibilidades de diálogo. Lembra
que como pastor e pai usa mais uma vez da "prudència e bondade" e deixa claro que tudo vai depender
dos tradicionalistas.

Ishibras
Uhikawajima do Brasil - Estaleiros S.A.
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A conferência Rim portátil-demonstraçâo foi
proferida pelo chefe da dialise do Down State Medical Center, de Nova Iorque, Dr Peter Lundin, que
tem uma insuficiência renal aguda e fez sugestões
para aperfeiçoamento do
aparelho. Seu funciona-'
mento é semelhante ao
equipamento normal de
hemodiálise e o tratamento ministrado por ele também: quatro horas, três vezes por semana.
Suas vantagens . são a
possibilidade de o doente
viajar, porque pode lãzer a
sua hemodiálise no quarto
do hotel; a facilidade de
ser transportado e usado
em caso de acidente, porque é movido a bateria e
permite experiências com
animais em laboratórios.
As pessoas mais aptas conseguem monitorizar sozinhas as suas hemodiálises.
O Dr Peter Lundin explicou que a dificuldade e a
fabricação do rim. pois, como o mercado é considerado pequeno, não existem
empresas interessadas.
O rim é frabricado por
encomenda — no momento custa 7 mil 500 dólares
— pelo Down State Medical Center (450 Clarkson
Avenue, Box 52, 11.203,
Brooklin, Nova Iorque).
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O rim artificial portátil
do tamanho de uma pasta
de executivo, que pode ser
levado em viagens ipesa
sete quilos), ou uülizado
em lugares onde não há
unidades de hemodiálise,
foi um dos assuntos tratados, ontem, na Assembléia
Médica organizada em comemoraçáo aos 35 anos do
Hospital dos Servidores do
Estado. O aparelho — em
utilização há cinco anos
nos EUA — custa 7 mil 500
dólares, é feito por encomenda e 70 doentes já viaJaram com ele.
A assembléia, segundo o
diretor do HSE, Dr Raymundo Dias Carneiro, t a
mais importante reunião
cientifica do ano no Rio e
seu enfoque principal é sobre as experiências do hospitai nesses 35 anos. Dela
participarão 10 médicos
estrangeiros. 37 de Estados brasileiros e 200 do
Rio, que até amanhã darão
42 conferências, 22 cursos e
apresentarão 140 temas livres.
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mais transada da Zona Sul: Sandiz Modasport.
Sandiz Modasport é diferente.
E moda do jeito que você gosta.
Moda esportiva, modinha, jeans, discos, acessórios,
complementos, cosméticos e equipamentos esportivos,
nunca perder a forma.
pra gente
E tudo pelas facilidades do Cartão de Crédito Sandiz.
Sçndiz Modasport é a moda que está na moda.
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SANDIZ: São Paulo (Morumbi Shopping e Augusta - em inauguração) Campinas, Salvador, Niterói e brexe em Porto Alegre.
SANDIZ MODASPORT: Goiânia (Flamboyant Shopping Center), Rio (São Çonrado Fashion Mall).

A

I

Cláudio

Do
JORNAL
DO
BRASIL
Diretora-Presidente: Comiesaa Pereira Carneiro
\ ire-Presidente Executivo: M. F. do Nascimento Brito
Diretor: Bernard da Costa Campo»
Dii *etor: AX ali«»r Fontoura
Lditor: Paulo Henrique Amo rim
Diretor: J. A. do Nascimento Brito

Para
Depois ila concordata do México; das derrapagens financeiras da Polônia e da Argentina; da
crise dc liquidez o credibilidade que afetou todo o
sistema financeiro americano, a começar pelos hauros pequenos e médios; e, por último, do severo e
elevado discurso do Presidente João Figueiredo nas
INaçfics Unidas, onde fez uni amargo diagnóstico da
situação econômica interuqcional e, nela, ressaltou
o associada responsabilidade de países pobres e
ricos; após, enfim, uma sucessão de eventos dessa
magnitude, se criaram as condições políticas minipias para que o Governo brasileiro exibisse à nação,
n si mesmo e â sua burocracia, e aos credores
internacionais um programa econômico para 1983
«— indiscutivelmente austero, amargo até, mas,
sobretudo, consistente e responsável. Mesmo antes
das eleições de 15 de novembro, o Governo se
compromete a adotar uma política decisivamente
restritiva, com toda certeza impopular, mas a única
alternativa de que se dispõe. E é a única de que se
dispunha há algum tempo — mas, só agora, com as
novas circunstâncias políticas, foi possível enunciála com todas as letras e números.
É o que está explícito na "Programação do
Setor Externo em 198.V', ratificado ontem pelo
Conselho Monetário Nacional.
0 que fez o Governo, cm suma? Ao fixar o
objetivo de obter um superávit na balança comerciai de US$ 6 bilhões, o documento explica: esse
superávit "deve ser compreendido não como uma
estimativa aproximada que poderá ou nâo ser
alcançada cm função das condições do comércio
internacional, mas sim como o nível mínimo de
excedente comercial necessário para compatibilizar
o déficit de serviços (que é dominado pela despesa
com juros e, portanto, praticamente um dado) eoin
o volume máximo de créditos que, com segurança, ó
Hrasil poderá obter junto â comunidade financeira
Internacional".
Ou seja, munido de um realismo indispensável
nessa cruel conjuntura internacional, o Governo
brasileiro começou a fazer suas contas de Irás para
diante: o que, sensatamente, c possível levantar no
mercado financeiro internacional em 83? Resposta,
realista: USS 10,6 bilhões, o que significa uma
queda vertiginosa sobre os USS 17 bilhões levantados, estimativamente, em 1982 e que permitiram,
segundo deu a entender, ontem em Frankfurt, o
Ministro Delfim Neto, fechar-se, a duras penas,.o
balanço de pagamentos em 1982. Bem, se só é
possível levantar US$ 10,6 bilhões, e se lemos de
pagar de"juros, como 11111 dado imutável para 11111
devedor que se leva a sério, l!SS 9,1 bilhões, não há
outra alternativa se não conseguir, a que preço for,
um superávit significativo na balança comercial.
Como? Não adianta fazer figa, ajoelhar-se na
direção de Meca ou subir as escadarias do Bonfim.
O mercado internacional não comporta grandes
saltos nas exportações — este é 11111 outro dado que
não podemos controlar, 011 seja, há muito pouco a

Valer
fazer diunte da recessão mundial e do crescente
protecionismo internacional. Então, o Governo partiu de uma premissa realista — as exportações
crescerão 9,5% em 83; este é, de fato, o máximo com
que se pode sonhar — para fixar os números do epie
não pode controlar e tratou de estabelecer uma
meta rígida sobre o que, de fato-, pode controlar: as
importações.
O controle das importações é o nó górdio da
questão. Ou o Brasil derruba as importações de USS
20,5 bilhões para USS 17 bilhões (uma queda de
17%), ou todo o modelo de sobrevivência para 1983
vai abaixo. O superávit 11a balança comercial —.
USS 6 bilhões — só se conseguirá amarrando as
importações ao mínimo indispensável: ao petróleo
(apesar do alentador acréscimo da produção domestica), a equipamentos e máquinas, a trigo, e as
importações que servem de alavancagem para futuras exportações, 110 sistema de draui-back, ou,
principalmente, viu Bcfiex.
Qual será o impacto dessa estratégia, de
ajustar a economia doméstica ás possibilidades de
captar recursos externos e continuar pagando,
ainda que menos, a pesada divida externa?
Há 11111 impacto principal, e que se espraiará
sobre toda a economia: o trauma a ser provocado
nas importações. Apesar de todo o esforço que se
desenvolva sob a forma de substituição de importaçftes, uma queda, 1111111 ano, de 17% nas importações
terá uin efeito de contração indiscutível sobre o
nível geral de atividades econômicas.
O Brasil, porém, conta com outra saída?
Rcalisticamente, não. Os credores internacionais do
Brasil podiam esperar demonstração mais inequívoca de nossa austeridade e de nossa seriedade, para
enfrentar uma crise (pie, apesar de todos os ingredientes endógenos, foi acelerada e agravada pelo
lado de fora da economia? Certamente, nâo.
Esse é o caminho — amargo, mas incontornável. Temos que segui-lo. E só há a lamentar que o
Governo brasileiro não se tivesse munido dessa
coragem há mais tempo. A coragem de começar a
fizer as contas de trás para diante. E muito mais
sensato saber o que, realisticamcnle, podemos levaníar lá fora, do (pie perguntar a cada ministro
quaiUo ele pretende gastar e quanto ele jura «pie vai
fomcD.tar de exportações. De boas intenções em boas
inlençõícs, quase seguimos a estrada mexicana que
leva ao\FMI.
Kiífiin, agora, estamos falando muito s^rio. Só
se espera'-íjne todo o Governo, em uníssono, inonoliticamentcAfalc na mesma língua e no mesmo tom. F.
essa batalha interna, dentro do próprio Governo,
ijne os forièmladores do sério e consistente pro^rama exposto:tia "Programação do Setor Externo em
1983" tem Ide vencer. Talvez seja até mais fácil
fechar as cijntas cm 83 do ijne botar na cabeça de
cada burocrata ou na cabeça de rada candidato a
Presidente :da Bepública (pie os tempos mudaram.
Mudaram .-)>uru pior.
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Ultima

0 revanchisino voltou â superfície do debate
político, insinuado primeiro por aspectos negativos
da propaganda partidária e, afinal, enfatizado pela
perspectiva de vitória de candidatos oposicionistas
em alguns Estados-chaves da Federação. Não há
tema político mais brasileiro, mais ligado às vicissitildes da democracia em nosso país.
E não há melhor oportunidade de discuti-lo
do que esta. quando uma vez mais a nação é convocada para eleições cujos resultados, antes de
conhecidos, começam a suscitar dúvidas e a sugejir
contestações. Entre a situação atual c outras piuVridas existe uma diferença fundamental: pela vviineira vez a retomada da prática deinoer^tea está
sendo feita por decisão interna e esijsVntãiiea do
Poder, o qual, também pela primeirjí^ez, foi longa
e diretamente excri ido pelas Forcas Armadas.
Essa diferença é ronsidi.ravelmcnte relevante.
.Tanto que se tornaria difícil avaliar o significado do
atual processo de recomposição da ordem democrótica sem uma tomada de consciência do que ela
mesma significa. A espontaneidade disto a que se
'convencionou
chamar ubertura significa, sem possibilidade de dúvida razoavelmente fundada, que a
implantação do projeto político do General Figueiredo não resultou do trabalho dos Partidos, muito
menos da pregação decisiva de lideres popularmente
influentes, sem embargo de se ter cunhado no
período inicial, por compreensível necessidade retórica de desabafo, a afirmação de que estávamos,
enfim, colhendo os frutos "da luta do nosso povo".
<) que é inquestionável é que a reconstituiçâo
da ordem democrática destruída em 10 anos de
vigência do Al-5 correspondeu àquela vocação para
a liberdade que 11111 dos Ministros militares reeonheceu em manifestação recente 110 povo brasileiro e em
cujo nome. aliás, se inspiraram os chefes revolucionários de 1964 para a ocupação direta do Poder,
utilizado então em sentido inegavelmente oposto a
essa vocação. A essa ocupação direta, sem precedente em nossa História, as Forças Armadas preteniliam — pelos seus líderes mais prestigiosos — dar
uma duração limitada com uiua destituição precisa.
Lembre-se que foram os ecos do revanchisino
os responsáveis |>ela mudança de rumo e determinação interna. A intolerância revanchista diante da
eleição de três governadores oposicionistas, principaImente dois em M inas e 110 Mio, levou políticos e
supostos porta-vozes da opinião civil a inverter as
intenções militares. O então Presidente, Marechal
Castrllo Branco, ficou fiel à missão inicial mus
conseguiu a|>ettas empossar os eleitos, à custa de
unia derrota prévia na preparação do episódio
politicamente vital de sua sucessão. Chegou a deixar
rr\
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Revanche
a Presidência com a missão integralmente
cumprida; o regime democrático eslava recomposto
e dotado, além dc tudo, de uma boa Constituição.
Nos dois primeiros anos da gestão Costa e
Silva, a despeito da identidade de propósitos (pie
/msuspeitadamente vincularia o novo Presidente a
seu antecessor, o campo político foi violentamente
conflagrado pelo confronto de dois revauchismos: o
dos militares que nâo chegaram a assimilar as
vantagens do retorno rápido ao império da Constituição; e o dos políticos que, em grande número,
pretenderam aproveitar a própria liberdade para
investir contra uma "ditadura" que já deixara de
existir, se é que chegara a se caracterizar de fato
como tal.
Do confronto dos dois revanehismos, saiu
vitorioso, obviamente, o que dispunha das urutus e
do mecanismo decisório do Poder.
A insensatez do revanehismo deu como restiltado o mergulho trágico de uma década na sombra
espessa do autoritarismo. Não há mais utilidade de
nenhuma espécie 11a discussão das responsabilidade» a distribuir, quer no moniHito terrível da
decisão de dezembro de (>8. quer 110 curso dos
longos anos perdidos para o aperfeiçoamento de um
regime (pie, ao contrário dos outros, progride com o
tempo, e da continuidade retira sua força pela
educação do povo que lhe dá a própria alma em
troca da dignidade inboitiparável da vida em liberdade.
0 que é útil neste momento é meditar sobre as
lições desse passado recente, para dar ao pleito do
próximo dia 15 o caráter de uni marco real entre um
ciclo de golpes e um período de normalidade institucional que a nação evidentemente deseja inaugurar
com ânimo definitivo. A decisão espontânea do
Poder autoritário, abrindo-se ao sopro tonifirante
da liberdade, é preciso corresponder, da parte dos
líderes políticos e dos candidatos — mas sobretudo
dos que forem sagrados pela preferência do eleitorado — uma consciência aguda do momento e da
contribuição (pie cada um pode (e deve) dar à
consolidação da obra a que se entrega com tanta
sinceridade o General Figueiredo,
Se o espírito da anistia não dominar os dois
campos dir quadro brasileiro depois de 15 de
novembro, a nação é que terá saído das urnas
derrotada, sejam quais forem os vitoriosos em cada
Estado. A democracia (pie se está reconstruindo
precisa ser pensada como o regime do Brasil e não
desta ou daquela unidade federada. Já é tempo de
abandonar o vício sul-americano de encarar a
última eleição como a última rcvanche.

•
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Diferença
Onde os movimentos de opiniâo organizados para pedir a libertaçào do poeta cubano Armand» Valladares falharam, a intervençáo pessoal do Presidente da
França conseguiu exlto. O pedido
de François Mltterrand venceu a
couraça ile indiferença pela opiniào mundial que o Governo
cubano manteve por tantos anos.
E o conseguiu pela legitimidade
de seu mandato socialista Valiadares estava preso ha 22 anos e
tinlia 23 de idade quando foi mandado para o cárcere político pelo
Castro.
crime de divergir de Fidel
A divergência não '• >1 utn ato
qualquer Valladares. paiticlpante do movimento que levou Cas-

lJciiva

tro ao Governo por via armada,
discordou um ano depois da vitoria com a submissão de Cuba à
União Soviética. Tanto bastou para que fosse condenado a 30 anos.
Na prisão, recusou a terapia totalitaria que violenta os direitos htimanos sob o pseudônimo de reeducaç&o política. A absoluta falta
de elementar conforto o abateu
física mas não moralmente.
Tudo que Valladares viveu, como ignomínia, sera por certo trazido ao conhecimento universal
como mais urna prova de que os
regimes fechados sentem-se
afrontados pelos direitos humanos e individuais Nivelam se pela
violência, sejam de esquerda, sejam de direita Nao ha diferença.

Valladares foi libertado pela interferéncia pessoal do Presidente de
um Governo com a confiança de
um mandato socialista. Mas com
a diferença de que essa confiança
foi expressa em votos. A opinião
publica mundial tem o direito de
esperar que o mesmo Governo
francês, ao acolher o prisioneiro
que libertou, não reprima seu testemunho político. Porque, ou o
socialismo se credita à coerência
de sobreviver apenas com a liberdade. ou então se nivelara ao marxisino totalítano. de que Cuba
nâo conseguiu livrar-se Essa distlnçao e essencial e precisa, cada
vez mais. ser aprofundada — ate o
limite da incompatibilidade deftnitiva entre os dois conceitos

Então fica combinado: você ajuda minha imagem aí que eu ajudo seus
sapatos por aqui;r
Cartas
sentes. Aliãs. o prõprio presidente do
Os enlatados
Reencontro, Pastor Nilson Fanlni, o ê.
Reencontro é uma organização pumecleO Brasil é o pais do esquecimento. Há
siástlca que nâo representa, em absoluquase um ano uma moça morreu vitima
to. qualquer denominação evangélica e
de botulismo depois de comer patè aconmuito menos os batistas. Henrique Aldlclonado em plástico de conhecida
ves da Silva, ex-seminarista e membro
marca. Recentemente outra moça esteda 1* Igreja Batista de SãoGonçalo(RJ).
ve entre a vida e a morte após haver
ingerido salsicha de origem desconheciPlanos de pensão
da comprada a varejo num supermercado. Há poucos dias a fiscalização inutiliO
Montepio
da Familia Militar
zou 63 quilos de frango deteriorado num
(MFM), que vem ganhando notoriedade
supermercado em Copacabana.
devido ao alegado nâo cumprimento de
Veriflcam-se nos supermercados aliobrigações assumidas com os beneflciârnentos enlatados e acondiclonados em
rios de seus planos de pensão, ê uma
plástico a vflcuo com data de fabricação
entidade, sem duvida, de multa engevencida. Nâo existe a data de validade
nhosldade, o que exige que seus clientes
para consumo, o que é mais Importante.
estejam sempre atentos. Tenho em mãos
Urge uma fiscalização mais atuante das
um caso em que uma reunião do seu
autoridades sanitárias para punir esses
Conselho de Representantes decidiu que
fabricantes criminosos, seja lá quem for,
os sócios pioneiros, que contratualmenpor esse estado de coisas. O consumidor
te têm direito de legar pensão de 24
menos avisado está adquirindo produtos
vezes o valor da mensalidade paga. pascontaminados em detrimento da saúde e
sam. a partir da data da reunião, a ter
da própria vida.
direito somente a 20 vezes o referido
Vamos dedicar maior atenção ao provalor, o que é realmente um primor.
blema. obrigando os fabricantes a coloOs sócios devem ter cuidado com
carem nas embalagens o prazo de validaoutra prática nao Invulgar do MFM que
de em todo os produtos em coaserva e
consiste em nâo remeter o novo carnê de
congelados. Armando Teixeira — Rio de
pagamentos por vários meses consecutiJaneiro.
vos. De acordo com o contrato aqueles
que se atrasam por três meses consecutiAbuso eleitoral
vos têm seus contratos automaticamcnte cancelados, a menos que façam seus
Desde o dia Io 9 82, os moradores da
pagamentos por remessa bancaria antes
Rua Siqueira Campos e cercanias vêm
do prazo fatal Maria Lúcia da Silva
sofrendo com os abusos cometidos por
Paes Leme — Rio de Juneíro.
um Comitê Eleitoral, que não sabe que
existe (existe? 1 a Lei do Silêncio.
As terças e sextas-feiras, o citado
comitê promove rodas-de-samba e forrós. At* ai. tudo bem Mas. o alto-falante
é ligado no volume inflxtmo, até depois
da meia-noite. E os vizinhos, que têm
^8
que acordar cedo no dia seguinte, para ir
trabalhar, nâo podein contar nem com a
radlopatrulha. que simplesmente Ignora
os apelos de ajuda para acabar com a
infração da lei.
Como pode o povo confiar em pessoas
que não sabem respeitar uma lei? E são
eles que pretendem governar este pobre
Estado e até mesmo o pais. Se eu estava
Indecisa quanto ao meu voto. agora estou certa. Votar neste Partido, nunca,
pois não sabem reconhecer que o seu
direito termina onde o meu começa. Sonia Hoi-rh.it Mattos — Rio de Janeiro.
Mulheres no BB
Batistas
Em nome da verdade e r bem do
espirito histórico, trago à balia algumas
considerações que considero fundamentais, logo agora. quan> a estamos vlvendo as comemorações alusivas ao centenárlo da denominação batista em terras
brasileiras. Os batistas não somos e nunca fomos a favor do movimento chamado ecumênico, por entender que nâo é
possível abrigar sob um mesmo teto
eclesiástico diferentes tipos de convlcçóes. Interpretações e modus vlvendi.
Antes de aderirmos ao ecumenismo precisaremos resolver questões primordiais
referentes â Teologia, Teleologia, Batlsmo. Governo da Igreja. Igreja e Estado
etc., que entre as diversas denominações
chamadas reformistas e não-reformlstas
criam constantemente irreconcillãveis
atritos
Historicamente, os batistas apareceram no século XVII11641 >. 11a Inglaterra,
como resultado do movimento nâoconformista que. insatisfeito com a IgreJa Anglicana, primou por uma interpretaçâo correta da Bíblia e uma vida pura
e casta de acordo com os ensinos nela
contidos. Desde esse tempo, os batistas
têm-se mantido flêls aos princípios escriturísticos e â margem de quaisquer laços
ecumênicos.
Nesse Jornal e especialmente nessa
coluna, ja houve criticas e aplausos a
grande concentração realizada no Maracanâ, no dia 28 882, por ocaslao das
festividades do sétimo aniversário do
programa Reencontro. Alguns Jornais e
revistas classificaram tal evento como
um movimento ecumênico integrado pelos batistas. Gostaria de reafirmar que
aquele não foi um movimento batista,
embora houvesse alguns batistas pre-
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As fontes de que promanaram as declarações obtidas para a reportagem de
Brasília publicada pelo JB de 30 9 iSeçâo Comercial), referente n designação
da funcionária Erioa Moser Pereira para
a gerência da Agência do Banco do Brasll em Campo Ere (SC), nao são fldedignas.
O aludido banco recebeu sua primeira funcionária no distante ano de 1922,
quando presidente o preclaro brasileiro
José Maria Whltaker. que secundou outro grande presidente, o banqueiro Homero Batista, ambos responsáveis pela
vertiginosa expansão do banco que até o
ano de 1916 não mantinha mais que uma
centena de agências nas Capitais dos
grandes Estados ou em Importantes cidades do interior brasileiro. Essa primeira funcionária chamava-se Ana Marta
Haddock Lobo e era membro de importante família que deu nome a uma das
principais vias publicas desta cidade
Uma outra que lhe veio fazer companhia
naquele mesmo ano chamava-se Odete
Braga Furtado, moça capixaba transferida da agencia em Vitória 'ESi. Esta foi
serventuana de grande valor, que exerceu funções de destaque, inclusive a de
assessora do presidente do Departamento Nacional do Café. Jaime Guedes, funclonârio do banco. Ambas aposentaramse e jâ faleceram
Nâo foi. pois, em 1969 que o banco
começou a admitir a seu serviço empregados do sexo feminino. O primeiro
grande concurso com Inscrições franqueadas a candidatos de ambos os sexos
foi aberto em 1927 e por ele ingressaram
no primeiro escalão do quadro um grupo
seleto de Jovens, todas de alto nível
social, que assinavam ponto de luvas e
compareciam emplumadas em eleguntes chapéus como de rigor naquela
época.
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Não obstante, elas, como os demais
candidatos aprovados, foram designadas para servir em agências. O que acontecia é que. com raízes familiares na
Capital, acabavam sempre por conseguir transferência para a matriz. Só permaneciam mesmo as naturais do local
em que serviam. Com o advento do Estado Novo. nos anos 30. o presidente do
banco. Artur de Souza Costa, perturbado com os problemas que funcionárias
empistoladas lhe criavam, resolveu cancelar as Inscrições, em concurso, de cansob a romântididatos do sexo feminino
ca alegação de que "não sei dizer não
para mulher".
Arbitrariamente cerceadas em suas
aspirações as moças encontraram finalmente o subterfúgio escapatório agindo
Junto aos chefòes da época. Foram estes
que lhes facultaram o caminho criando o
cargo de sonografista (grava-som), neologismo inventado para emprestar pompa â função de telefonista. As inscrições
para os testes eram privadas, o que
facilitava multo os encarregados da seleção.
Os testes para essa seleção foram
repetidos algumas vezes porque multas
sonograflstas. pelos dotes funcionais revelados, eram desviadas para serviços
de contabilidade e até mesmo para secretariar gabinetes.
A reabertura das inscrições lndlstlntas data. efetivamente, dos anos 60.
quando as mulheres procederam com
empenho a uma série de reivindicações
na área trabalhista, do que resultou, por
decisão política, a modificação do critério do banco na admissão de empregados.
Por isso mesmo, penso que o banco
não faz discnmlnaçâo quanto ao acesso
de funcionárias a postos de administraçâo. desde que hajam provado capacldade e merecimento para tanto. Em Paria,
por exemplo, ouvi dizer que hã funcionaria de carreira exercendo o cargo de
subgerente (contadora). A verdade, no
entanto, é que, via de regra, elas preferem a função de dona de-casa, contribulndo (e como!) para a manutenção e
conforto do lar. notadamente quando a
aliança C com colega, quando não grnduados em disponibilidade. Conheço um
destes, consorclado com uma chefe de
seção, cujos dotes intelectuais e prodsslonais corriam parelhos a peregrina beleza moral e flslca. J. Xavier de Brito —
Rio dc Janeiro.
Desafio
O oportuno discurso do Presidente
João Figueiredo, na ONU. repõe nosso
pais no caminho de sua destinaçâo histórica — a de paladino da igualdade de
direitos entre as nações, a de defensor
dos direitos humanos. Essa bela imagem. no entanto, esvai-se. ao contemplarmos 110 JORNAL DO BRASIL a
aviltante fotografia de patrícios, amarrados como animais e degradados em sua
condição humana.
Jã disse nosso Cardeal que criminosos não podem guardar criminosos Somente em regimes fascistas ou similares
e delito divergir na opinião, na crença,
na cor da pele. no domicilio, no sexo, no
oBclo, na posição social. E com essa
mentalidade que se afogam mendigos,
massacram se menores desamparados.
Não podemos, nem queremos, acostumar-nos a violência. Ela contraria a lndole brasileira. Somente ao abrigo da
Lei. nâo de casuismos eleitoreiros. poderemos reencontrar os caminhos da confraternlzaçâo nacional.
A foto deprimente e um desafio as
autoridades. Não pode passar sem a garantia expressa de que tais fatos nao
mais se repetirão, para honra do Gover110. Caso contrario, todo o Ideário democrátlco de nosso tempo estará irremediavelmente comprometido Jairo Dias de
Carvalho — Rio de Janeiro
As cartas serão selecionadas para publicaçoo no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legivel e endereço que permita confirmação
previa.
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Minas («rraU — Av Afonso Pena. I 500.
7° andar — CEP 30000 — B Honzonte.
MO — telefone 222 3955 — telex: i031i
1262
tt. G. do Sul — Rua Tenente Coronel
Correia Lima. 1 960 Morro S. Teresa —
CEP 90000 — Porto Alegre. RS - telefone 33-3711 (PBX> — telex: (051) 1017
Correspondentes nacionais
Acre. Alagoas. Amazonas. Bahia. Ceará.
Espirito Santo. Goiás. Maranhao. Mato
Grosso. Mato Grosso do Sul. Pernambuco, Paraná. Para. Paraíba. Piauí. Rio
Grande do Norte. Rondônia. Sergipe.
Santa Catarina
Correspondentes no exterior
Bonn 'Alemanha Ocidental». Buenos Aires 'Argentina'. Lisboa (Portugal), Londres 'Inglaterra' Nova Iorque (EUA).
Parts i França i. Roma ' Italia . Toquio
iJapãoi Washington, IX' EUA'
Scr\iço* noticiosos
ANSA AFP AP AP Do a Jones. DPA
EFE. Reuters UP1
Serviços fsprt iái*
HVHJ Le Monde !>te New V.uk Times.

RIO DE JANEIRO MINAS GERAIS
Entrega Domiciliar Telefone: 228-7050
1 més
CrS 2 110 00
3 meses
CrS5 995 00
6 meses
Cri 11 325 00
SÀO PAILO ESPIRITO SANTO
Entrega Domiciliar
3 meses
CrS 5 995 00
. .CrS 11 325,00
6 meses
SALVADOR — JEtjt IE - FLORI ANOPOLIS
Entrega Domiciliar
3 meses
CrS 9 800 00
6 meses
CrS 18 900 00
BRASÍLIA — DISTRITO FEDERAL
Kntrcga Domiciliar
CrS 7 900,00
3 meses
CrS 14 900.00
6 meses
M Vt Kit» - RECIFE
Entrega Domiciliar
CrS 9 800.00
3 meses
CrS 18 900 00
6 meses
ENTREGA l*OST *1 EM TODO FERRITORIO v At ION \1.
CrS 11 500 00
3 meses
CrS 22 900 00
6 meses
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Constituição
Luiz Orlando Carneiro

Nada
autoridades da área econômica e
mesmo alguns empresáULTIMAMENTE,
rios têm vindo a publico fazer
previsões catastróficas a respeito
do ano de 1983. Alguns, às escondidas naturalmente, com o eterno vezo ditatorial, atribuem o
que está acontecendo a abertura
política. O uso do cachimbo faz a
boca torta...
Achamos correto que náo se
façam previsões ufanistas como
no passado em que um governante chegou a dizer que o Brasil era
um oásis no meio de um mundo
conturbado. Mas, também, náo
vamos exagerar para o lado
oposto.
Passemos a uma ligeira analise. As economias ocidentais estão hoje tâo entrelaçadas e principalmente tão dependentes das
decisões deste colosso que se chamou Estados Unidos que se torna
difícil fazer previsões com muita
precisão. Se baixar a taxa de
juros nos Estados Unidos, melhoramos. Se subir, a coisa piora,
dizem os nossos economistas. Infelizmente, esta é a situação em
"estadistas" nos coloque alguns
cararn, acreditando que um país
possa se desenvolver com a poupança externa. Santa inocência...
O resultado ai está. 80 (oitenta)
bilhões de dólares de dividas, cada ano mais dificeis de pagar!
Mas o mais importante e que
estamos perdendo gradativamente nossa independência econômica e também a política, com
nossas decisões cada vez mais
Influenciadas pelo balanço de pagamemos. Não estamos administrando a dívida. A dívida é que
nos está administrando...
Esta situaçao evidentemente
náo pode continuar. Uma economia pujante como a do Brasil náo
pode sofrer tudo isto apaticamente como se uma força inexorável,
que nao podemos deter, nos levasse para o abismo. Nada disso.
Temos meios e condições para
vencer a crise. Mas para isto algumas condiçoes tem de ser preestabelecidas. Vamos tentar alinhavã-las
Em primeiro lugar, ternos de
olhar a equipe dirigente do país.
Falemos apenas daqueles demi.sstvels ad nutum. Com o devido
respeito pelo opinião do Sr Presidente da Republica, discordamos
de sua entrevista no Canada,
quando declarou que náo adiantava mudar ninguém, porque os
que viessem continuariam a fazer
a mesma coisa Se assim fosse,
náo haveria nunca renovação de
valores Mudar so ;*>r mudar,
nunca Mas e»te unia coisa que
se chama novas idéias. Sao eias
que movem o mundo. São elas
que fazem diferenciar bons governos de maus n>>vernos. Aiexis de
Tocqueviiic notável pensador

Sabe muito bem o Governo
que, para mexer na Constituição,
na próxima legislatura, terá de
ter a seu lado, na Câmara, 320
deputados. Como mesmo os situacionistas mais otimistas não
fixam em mais de 230 o número
de cadeiras que o PDS deverá
fazer na Câmara, haverá aindu
uma centena de futuros parlamentares não-governistas a conquistar para que se possa começar a pensar em qualquer reforma constitucional.
Assim é que, quando o presidente cogita em "descongelar" a
Constituição, não está sonhando
com uma maioria absoluta do seu
partido comandando a Câmara.
Está admitindo e desejando, embora de forma indireta, a emer"terceira forgência da esperada
ça", liberal ou que nome tenha,
com o apoio da qual pretende
conduzir o novo processo político-partidário a surgir das urnas
de 15 de novembro.
Semana passada, cm Brasília,
o Senador Tancredo Neves, falando como se fosse o futuro
Governador oposicionista de Minas, previu uma "política de
união nacional" como a única
saída para o país. Dois dias depois, por ocasião do dia do aviador, os Ministros da Marinha e
da Aeronáutica, exprimindo uma
preocupação crescente nas Forças Armadas, na razão direta do
crescimento da candidatura de
Leonel Brizola no Rio de Janeiro, deram a entender que futuras
negociações políticas não incluirão os "revanchistas", isto é, "os
que hoje cabalam votos, travestidos em vítimas da Revolução",
para usar palavras do Ministro
Délio Jardim de Matos.
Mesmo antes de conhecidos
os resultados das eleições, fica
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Paquetá
Josué Montello

O

UANDO, cm julho últi1110, no bojo da Emenda
O Constitucional N° 22, o
Governo conseguiu reintroduzir
a exigência de maioria de 2/3 nas
duas casas do Congresso, para
qualquer reforma constitucional,
entendeu-se que o regime considerava a substância da Carta vigente adequada A sua estratégia
de autopreservaçáo, tendo em
vista a inevitável perda da maioria absoluta na Câmara na próxima legislatura.
O recente discurso do Presidente Figueiredo em Governador Valadares, no qual o Chefe
do Governo pediu votos para o
PDS, a fim de que tenha condio país de
ções políticas de dotar
uma Constituição "menos redundante e mais objetiva", menos
"prolixa e mais sucinta", reabriu
uma discussão em que há muita
especulação e pouca informação
sobre o sentido e o alcance das
cogitações presidenciais. Num
momento em que o Presidente e
seus principais colaboradores dedicam-se exclusivamente à campanha eleitoral, e os parlamentares e lideranças políticas catam
votos nos seus municípios, mais
do que nunca "vinculados" a
prefeitos e vereadores, seria itreal aprofundar um debate nacional sobre a reforma constitucional ou sobre a forma ideal do
futuro voto distrital misto.
Há, no entanto, queni vislumbre na preocupação do Presidente em mexer, mais tarde, numa Constituição tida até então
como "congelada", uma indicação importante das intenções
práticas do primeiro governo
pós-64 a se defrontar com um
quadro político não previamente
amoldado aos seus interesses,
iniciativas e impulsos.

de

política

"descongelamento'

da

historiador

a

claro que o Governo não pensa
numa futura "política de união
nacional", o que seria admitir
concessões políticas a partir do
reconhecimento dc uma posição
enfraquecida. Considera o comando político do Governo que
a maioria não absoluta, mas significativa, que exibirá depois das
eleições livres e diretas de 15 de
novembro, o credenciará para
obter, cm alianças com novas
lideianças independentes, acordos em torno de matérias específicas, inclusive matéria constitucional.
Quando o Presidente fala dc
seu propósito de dotar o país de
uma Constituição mais objetiva e
menos redundante — adverte-se
em Brasília — não está acenando, pelo menos por enquanto,
com a possibilidade de o regime
abrir mão da parte mais polêmica
e substantiva da Carta: aquela
que continuará a caracterizar o
regime — independentemente
dos resultados das eleições —
como um regime "forte" ou "autoritário".
Sõ a evolução do quadro politico institucional, no decorrer do
próximo ano, poderá determinar
o grau de "descongelamento" da
Constituição que, como se sabe,
atribui ao Presidente da República poderes tão grandes, como o
de expedir dccretos-leis sobre segurança nacional, finanças públicas e normas tributárias, ou o da
iniciativa das leis que disponham
sobre matéria financeira, aumentem vencimentos ou a despesa
pública, e fixem ou modifiquem
os efetivos das Forças Armadas.
lui* Orlando Carneiro o diretor da* empresas do JORNAL DO BRASIL om Bra((lia.

pessimismos
J. C. de Macedo Soares Guimarães
francês, em sua Democracia na diferenças políticas e mesmo a
América, escrita hâ mais de um divergências do passado e acabaséculo, diz que o que considerava rá convocando, para ajudá-lo
uma das grandes virtudes do sls- nesta tarefa de soerguimento natema norte-americano era a reno- cional, os brasileiros que confiam
vaçào dos valores a cada termino no futuro do pais, sem jactáncias
do mandato presidencial.'
mas sem medo. Assim o esperaEsta renovação, infelizmente, mos, e esta ê uma das premissas
não está acontecendo no Brasil em que baseamos nosso otimisde hoje. É só olhar os nomes que mo. Sem isto nada feito.
ocupam os altos escalões goverEm segundo lugar, precisamos
namentais para verificar que são meditar um
pouco em nossa real
as mesmas figuras que se reve- situação econômica.
O Brasil,
zam nos vários postos, muitos há afortunadamente, ê
dos pouum
vários lustros. O resultado ê o
envelhecimento precoce dos go- cos países capazes de produzir os
vernos, a esclerose da máquina alimentos necessários ao consugovernamental, trazendo graves mo de suas populações. Não proconseqüências à eficiência da ad- duzimos trigo suficientemente?
ministraçáo, com o aumento da Pois bem, comamos pão de miburocracia e da incompetência, lho. Mas o certo e que nossa dieta
ambas gerando a corrupção. Pes- básica ê aqui produzida. Nisto
soas que voltam a ocupar os ines- somos independentes. Que os
mos cargos depois de alguns anos brasileiros meditem neste fato
de afastamento rarissimamente que tein um significado bem
têm sucesso nesta segunda tenta- maior do que parece à primeira
tiva. Isto porque tendem a impri- vista.
Também, no que diz respeito a
mlr a sua administração os mesmos métodos, as mesmas idéias nossa indústria, temos hoje um
que tiveram no passado. Ora, to- parque industrial que atende perda administração é dinâmica, feitamente às nossas necessidaprincipalmente em pais jovem des mais prementes e impulsiona
como o Brasil em que as muta- nossa vida econômica. Não temos
çóes são quase abruptas de ano magnésio para fazer rodas de carros esportivos? Pois bem. Náo
para ano.
Náo ha no que dizemos ne- construamos carros esportivos.
nhum desdouro para os atuais Mas. basta olhar para a imensa
detentores de altos cargos. Hâ variedade dc bens de consumo,
homens para dirigir o pais em bens duráveis e náo duráveis,
diferentes fases. Da Inglaterra itens de conforto e até de luxo,
nos veio na última guerra um totalmente nacionais, para pobom exemplo: Chamberlain era o dermos assegurar que o brasileiro
homem para a paz. para os tem- está bem servido pela sua própria
pos rotineiros. Não servia para a indústria. Os exemplos que deguerra. Os ingleses escolheram, mos, do trigo e do magnésio, serpara dirigi-los, Churchill, o velho viram apenas para instigar a imaguerreiro, já beirando os setenta ginaçáo dos brasileiros a flm de
anos. O resultado foi o que se viu. que meditem na quantidade de
A Inglaterra toda se levantou gal- itens que poderíamos, com um
vanizada pelo grande líder. Ai minimo de sacrifício, eliminar do
está um exemplo de que valeu nosso quotidiano,
sobrepormudar. De Gaulle. a quem os mo-nos ás presentespara
dificuldades.
franceses foram buscar em CoDireção capaz nos negócios
lombey-Les-Deux-Églises, ê ouausteridade nos gastos
públicos,
tro exemplo.
austeridade
governamentais,
Em tempos de crises, a nação também no comportamento da
nao pode ser dirigida por funcio- sociedade e, acima de tudo, connarios, por burocratas, que acei- fiança inabalável de
que seremos
tam passivamente qualquer estado de coisas, desde que o cheque capazes de gerir nossos próprios
do seu pagamento náo lhes falte destinos, sáo atitudes positivas
no fim do mês. O Brasil precisa que não devem faltar daqui para
neste momento, em seus quadros diante. Entretanto nada será condirigentes, de homens que te- seguido com opiniões pesslmisnham opinião, tenham confiança tas a respeito do futuro. Selamos
nos destinos do pais. que prati- confiantes e sobretudo tratemos
quem um nacionalismo são. Fe- de trabalhar, de produzir. Só aslizmente nós ainda temos ho- sim venceremos os obstáculos.
Mas, o petróleo, a divida extermens como estes no Brasil. Os
que labutam na vida publica, os na? — perguntarão os economisque estão no melo empresarial, tas. Bem, isto é assunto de outro
os próprios trabalhadores os co- artigo, mas as sugestões aqui
nhecem. E porque sabemos que exaradas também servirão para
ainda possuímos estes valores é resolver esses problemas..
que náo admitimos pessimismos.
Temos certeza de que o Presiden- J C. d» Macedo Soarts Guimorae» «
te da República ha de sobrepor« engenheiro.
se aos interesses de grupos, a jomalitta

estou bem certo, Paquetá
tem três cantores: Joaquim
SEManoel de Macedo, Hermes
Fontes e Vivaldo Coaracy. Há outros, bem sei; mas sem a notortedade desses três.
Hermes Fontes escreveu os versos da canção famosa de Freire
Júnior, que ê, ainda hoje, uma espécie assim de hino da ilha, náo apenas cantada e trauteada, mas também assoviada, sobretudo quando
dali se vem voltando, ainda com
uns restos de luz sobre o mar.
Joaquim Manoel de Macedo
conseguiu dar a Paquetá a moradora permanente, na figura da Mor»nínha, personagem central de seu
primeiro romance; talvez, hoje,
mais célebre de nome que de leitura.
Dos três, é Vivaldo Coaracy o de
obra mais extensa na celebração da
ilha. Não apenas ele viveu lá. com a
sua casa. os seus livros e os seus
coqueiros, como sobretudo sempre
achava pretexto para escrever uma
crônica sobre os encantos naturais
que o rodeavam.
E foi Francisco de Assis Barbosa
quem me chamou a atenção, há
alguns dias, no Conselho Federal
de Cultura, para o fato de que
transcorre em dezembro próximo o
centenário de nascimento do cronista.
Não pude deixar de espantarme:
— Como? Cem anos, o Coaracy?
E verdade: completará um século o admirável cronista, que ainda
conheci na Livraria José Olímpio.
Já de rosto enrugado, e de memória
viva e alerta, contando casos, atiçando rentiniscências, com èsse
gosto de contar em voz baixa que a
idade dá aos velhos quando lhe
puxamos pelo fio comprido das
boas saudades.
Jã octogenário, publicou Vivaido Coaracy o seu livro de história e
impressões da ilha, Paquetá. incluido pela Editora José Olímpio, em
1965, numa coleçáo comemorativa
do Quarto Centenário da Cidade do
Rio de Janeiro. Mas, a rigor, desde
que para Paquetá se mudou, o cronista e historiador se fez o cantor
em prosa de suas belezas e seduçôes, sem esquecer, entretanto, o
velho Rio urbano, a que consagrou
também um belo livro de evocações
e informações históricas, e que sempre há de estar ao lado das Antiqualhas, de Vieira Fazenda, e da
Aparência do Rio de Janeiro, do
saudoso Oastáo Cruls.
Vivaldo Coaracy foi também romancísta. cronista político, memorialista. No que a mim concerne,
tenho para com ele uma velha divida: a dos subsídios que me proporcionou. com seu livro sobre a Sala
da Capela, ao tempo em que andei
a coletar elementos Informativos
para os fundamentos históricos de
um de meus romances, Coroa dc
Areia.
Náo tenho notícia de que Paquetá haja prestado a Vivaldo Coaracy
a homenagem de uma rua ou de
uma praça, esta com seu busto em
bronze, para que fosse completo o
culto à sua memória. Quero supor
que sim. Se náo o fez. ha de fazé-lo
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Vivaldo Coaracy
agora, valendo-se do pretexto do
centenário do escritor. E de escritor
que se desvanecia de nunca ter sido
funcionário público nem possuir títulos acadêmicos ou honoríficos.
Quer isso dizer que Vivaldo Coaracy viveu apenas para a sua simplicldade retraída. A ilha ajustavase, de modo harmonioso, à insularidade de sua condição. Gostava de
seu silêncio, amava cercar-se de solldáo, comprazia-se em ler e escrever, na idade em que a memória nos
leva a folhear, no intimo de nós
mesmos, os álbuns de fotografias.
Andei a reler umas páginas antigas de Vivaldo Coaracy, num de
seus livros de crônicas. E a Impressáo que me fleou, desse reencontro
nostálgico, proporcionou-me a certeza de que vale a pena ir de vez em
quando ao velho cronista, como
seus amigos Iam a Paquetá — para
ouvi-lo, para escutar-lhe as recordaçôes, para recolher-lhe as experiências.
A circunstância de ter sido sempre um homem de jornal, querendo
transmitir ao leitor um fato, uma
notícia, uma reflexão ou um comentário, de modo que a palavra escrita
fosse realmente um instrumento de
comunicação imediata, despojou a
prosa de Vivaldo Coaracy de todos
os excessos que poderiam advir do
estilo de sua geraçáo. E como os
seus volumes se formaram, em
grande parte, com a transposição
das páginas de Jornal para as folhas
do livro, guardam eles em si a sedução da leitura, sem nada de artlflciai ou de vagamente digressívo.
Para mim, que náo o visitei na
sua ilha, é como se tomasse a dar
com ele ao fundo da Livraria José
Olímpio, na Rua do Ouvidor, ao
tempo em que ali se reunia a pequena roda de Graciliano Ramos, todas as manhãs e todos os fins de
tarde, para o comentário da hora
corrente ou para a troca de impressões e reminiscências.
Vivaldo Coaracy, quando o conheci, tinha duas vertentes de lembranças: a da sua vida e a de suas

leituras. E como vivera alguns
grandes lances da vida brasileira,
conheceu o exílio, por ocasião da
Revolução de 1932, dele guardando
experiências e saudades, para
transmiti-las aos amigos, já puriflcadas pela distância no tempo.
Por minha vez. alongo o olhar
para minhas próprias lembranças e
dou com o velho amigo, de quem
conserve! a Imagem do companhelro afetuoso, sempre inclinado à comunháo humana. Nas dedicatórias
de seus livros, que tenho aqui ao
alcance da mào, confirmo o seu
temperamento afetivo, capaz de suprimir os trinta e cinco anos que
nos separavam. Vejo-o sempre cordial, sempre expansivo, mas sabendo preservar, nas suas expansões
pessoais ou literárias, a insularidade de seu feitio, próprio de quem
havia encontrado em Paquetá, náo
apenas a casa para residic, mas o
pedaço de terra ajustado a sua natureza e condiçáo.
A crônica, para quem a pratica
por dever de ofício, é mais do que o
çomentário obrigatório, em dia certo, na página certa — é sobretudo
uma forma de convívio do escritor
com os seus leitores. Torna-se um
hábito, que o tempo renova com a
variedade de seus assuntos.
Se Vivaldo Coaracy tinha como
assunto predileto a sua ilha, a verdade é que sabia discorrer sobre ela
com tal carinho, com tanta alma e
tanta vida. que não conseguia repetlr-se — tal como o pôr de sol de
Paquetá, que ele celebrou numa
página de antologia e que lhe serviu
de título a um livro de crônicas.
¦ A melhor forma de celebrar um
centenário de um escritor é a volta
aos seus textos mais representativos. No caso de Vivaldo Coaracy,
esses textos nos restituem a sua
figura humana, com seu ar novidadelro e apressado — o ar de quem
tinha sempre uma reminiscència
para contar depressa, sempre com
receio de perder a barca, que o ia
restituir à sua Ilha, a tempo de
admirar-lhe o novo pôr-do-sol.
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Madri — Discreta, mas eficientemente, o Hei Juan
Carlos I age novamente como elemento moderador,
procurando com discrição e habilidade tranqüilizar os
espanhóis mais preocupados coin a prevista, quase
inevitável e radical mudança que se verificará com a
vitória dos socialistas nas eleições de depois de
amanhã.
Após receber em audiências especiais um gnipo de
intelectuais representativos e o presidente dos mais
importantes bancos da Espanha. Rafael Termes, o Rei
Juan Carlos, amanhà, na véspera do voto. decidiu viver
a Jornada de Reflexão na companhia de todos os
lideres partidários protagonistas da campanha eleitoral.
Serenidade
Cumprindo essa agenda, de encontros extraordinários, não previstos pelo protocolo do Palacio Zarzuela. Juan Carlos I encontrou o melhor modo de serenar
os ânimos e de persuadir os mais preocupados de que a
Coroa náo teme os resultados eleitorais, confia e merece a confiança dos Partidos políticos e reitera o seu
compromisso de fazer da Espanha uma democracia
digna e á altura das outras da Europa Ocidental.
Exatamente no momento mais critico, realmente
crucial de uma campanha eleitoral condicionada por
uma autêntica psicose golpista, Juan Carlos I — comentam jornais espanhóis e observadores estrangeiros
— quis ter essa sutil mas muito firme intervenção.
Considerada também uma demonstração de serenidade para sensibilizar os quartéis e as ruas do país.
Outra contribuição oportuna para acalmar estes
últimos dias e lances da campanha eleitoral foi dada
pelo PSOE de Felipe Gonzalez, ao tornar impraticável
"The
com

New York
tablóide
tabloide

Times"

as
garantir

um ultimo debate entre os lideres partidários que a
televisão estatal se propunha a transmitir hoje, como
ato de encerramento da batalha pela conquista de
votos.
Ao impor uma condição inaceitável — que o programa de debates náo estabelecesse qualquer limite de
tempo aos Partidos, o líder socialista na verdade valeuse apenas de um pretexto para inviabilizar um debate
que poderia radicalizar ainda mais os discursos dos
lideres e o ânimo dos eleitores.
Uma nova atitude de prudência, que não foi a
última assumida publicamente pelos socialistas a poucas horas de uma vitória que sabem pode criar-lhes
dificuldades e até embaraços.
Em seus últimos comícios, Felipe Gonzalez vem
enfatizando, em Caceres, Ávila e Badajoz. uma grande
preocupação com o desmoronamento dos Partidos
centristas (UCD e CD6), que só serve para engordar os
resultados eleitorais da coalizão direitista e conservadora liderada por Manuel Fraga Iribarne.
Mas se essa é uma preocupação manifestada publicamente pelos favoritos socialistas, muito outra é a da
Ação Popular, o Partido de Manuel Fraga Iribarne,
outra força que deve sair das eleições com um resultado espetacular, fto final da campanha. Fraga Iribarne
náo vem tendo qualquer cuidado com a radicalização e
a bipolarização do voto.
Consciente de que o seu Partido é, segundo todas
as pnállses e pesquisas de tendências, o que mais pode
beneficiar-se da indecisão de quase 40% de espanhóis
(eleitores perdidos pelos Partidos de centro) Manuel
Fraga Iribarne vem dando mais ênfase à imagem e ao
programa de força conservadora da sua Ação Popular.
Homem inteligente e político de grande experién-

sai
sai
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eleições

na

Araújo Netto
cia. Fraga Iribarne. galego nascido na província de
Ltigo ha 00 anos. ex-Ministro de Informação e
de Franco, mesmo quando exalta sua propostaTurisfco
vadorista não consegue ser grosseiro e primáriocons«r
os líderes da direita mais feroz, tipo Blaz Pinarcomo
da
Fuerza Nuéva.
Conservador, Fraga entende e defende como fundamentai para a Espanha "a conservação das tradiçòes". "a sagrada unidade da nossa patria". "a preservaçâo da família católica, instituição indissolúvel e
célula básica da sociedade". Ele chega ao máximo de
irreverência, com uma advertência que vem impressionando muito as multidões que o estão ouvindo e
seguindo, sobre as conseqüências da vitória dos sócialistas na França. Revelando, como fez há dias em um
comido em Teruel. que "a cal vicie dos franceses está
aumentando de tanto arrancarem os cabelos por haver
votado nos socialistas".
O estilo e a linguagem pitoresca e personalista de
Manuel Fragá Iribarne, homem que ja fez e foi quase
tudo na Espanha (menos Presidente do Conselho de
Ministros) — poliglota mas sempre de comunicação
difícil, o mais contraditório e vulcânico dos lideres
políticos espanhóis — na verdade funcionaram como
armas de grande eficiência usadas pela campanha dn
Ação Popular, na iminência de elevar-se a condição de
segundo Partido e de outro pólo (da direita) político
deste país.
A decisão de identificare sintetizara campanha da
Ação Popular na figura gorda e enérgica de Manuel
Fraga, de propò-lo como o candidato a novo caudilho
para aqueles que ainda não se conformam com a perda
de Franco e com os tempos de liberalismo da Espanha
de hoje. não há dúvida de que atendeu à exigência de
uma grande massa.

——

E
Espanha

Suarez diz cjtie fjolpe
causaria jçuerra civil
Barcelona. Espanha — "Um golpe militar na Espanha resultaria em uma guerra civil dentro de oito ou
nove meses", afirmou o ex-Presidente do Governo.
Adolfo Suarez. em entrevista ao jornal El Noticiem
Universal, de Barcelona. Acrescentou que os militares
contrários ao regime democrático devem ser expulsos,
"pois o
patriotismo na Espanha náo é patnmonio
exclusivo das Forças Armadas".
A polícia de Barcelona anunciou a prisão de cinco
membros de um grupo acusado de atividades terroristas de cunho ultradireitista. Em nota oficial, acusa os
detidos pelo incêndio da casa de um membro do
Partido Comunista em Catalana de Gava. pelo ataque
ao prédio da Confederação Nacional de Trabalhadores
(de esquerda) e por danos a diversos veículos.
Tensão
A três dias das eleições gerais, a Espanha vive um
clima de tensão marcada pelo terrorismo basco, agitaçòes golpistas e acusações políticas.
Cada tiro disparado significa mais 3 mil votos
para a direita — afirmou o lider basco moderado Carlos
Garaicoetexas. em discurso durante campanha eleitoral.
O principal candidato do Partido centrista governamental. Landelino Lavilla, minimizou a importância
das previsões das pesquisas de opinião publica sobre a
vitória socialista.
Os socialistas tendem a ganhar as pesquisas
mas a perder as eleições. Isso é o que aconteceu em
1977 e 1979.
———
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falsificado

acusando personalidades
— Urn tablóide
Nova Iorque
torque —Um
tabloide falsificado foi incluído
incluido
edicao de domingo do The New York Times, com
na edição
'
acusações
acusaQoes contra três personalidades da vida publica
pública
S{
j
de Nova Iorque. A denúncia
dentincia
U
foi feita pelo jornal, em
nota
de
avisando
aos
leitores
primeira página,
que o
"panfleto"
"panfieto"
^
era não autorizado e fraudulento.
O vice-presidente
vice-presidente
do
¦-;
executivo e gerente-geral do
Times.
Times.John
Pomfret,
Pomfret. afirmou que a empresa vai
^®SKjM
empregar todos os recursos para
investigar
para
a a responsabilidade pela fraude,
fraude. de acordo
acordo
com leis.
as leis. O tablóide.
tabloide.
de 12 páginas, era intitulado Perfis e apresentava os
mesmos
mesmos
e e estilo do
aspecto gráfico
do jornal.
O panfleto
panfieto continha artigos atacando Roy Cohn,
Colm,
____^
ex-Procurador federal em Manhattan, o Prefeito de
Nova Iorque. Edward Koch.
Koch, e o candidato republicano
r^8g|£9
ao Governo do
do Estado. Lewis Lehrman. Uma das
matérias era uma suposta entrevista com Cohn, feita
da
pela jornalista Barbara Walters, da
cadeiade
de televisão
ABC.
*
O NYT apurou
apurou
^;>
L]
que, sábado à noite, três homens,
numa camioneta preta, percorreram as bancas da
Zona Oeste de Manhattan distribuindo aos jornaleiros
o que disseram ser "um suplemento especial" de The
New York Times, para ser
ser
de
(
encartado na edição de
domingo

apoiava

Moscou

e

agrava

as

relações com o PGUS
Roma — O Partido Comunista Italiano expulsou
ontem de seus quadros o editor Roberto Napoleone, da
revista Interstampa. orientada pela ala do partido que
apoia a linha política de Moscou. O anuncio, feito pelo
jornal oficial do PCI, LTnitá, ocorreu poucas horas
antes que o secretário-geral Enrico Berlinguer se reunisse çom Vadim Zagladinz, encarregado do Comitê
Central do Partido Comunista Soviético para relações
com os PCs Ocidentais.
A decisão, segundo os observadores, pode agravar
as relações entre os partidos de Roma e Moscou, num
momento em que os soviéticos tentam uma reaproximaçào. Em entrevistas e artigos, Napoleone acusou as
lideranças do PCI de não ter feito autocrítica por sua
responsabilidade pela morte de cerca de 100 correllgionários asilados na União Soviética nn década de 30.
Observadores italianos, citados pela Reuters, disseram que a expulsão de Napoleone e uma advertência
da direção do partido a Armando Cossuta, que lidera a
ala prô-Moscou dentro do PCI
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NOTIFICAÇAO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Filial do Rio de Janeiro.
notifica os mutuArios abaixo relacionados no pra^o máximo df'
20 Ivinie) dias. para reçjulan;ação rias prestações cie seus
contratos habitacionais si ¦: pena de execuç/ic
1) j 044 — Lui/ Olavo das Nevos Campos
83?'¦ 89V1 — Rt»gina Coc'1 Furtado
tib 608 ¦ A'ma'xJo Zuftia leào
8f)5 683 — Roberto Ponioa D'as
8r>8 49^ José Aupusto C Cysneifos
86H b72 -¦¦ Ricardo Murc»a Soares
86^ I8f> - Ulurajara Demente Pereira
86b.486 - Mario Mareio av Mello Corroa
866 772 - Cactos Afoerto Botelho
867 822 - Ck3o üoe.s da Silva Pomo
873.776 — Edson Teles dos Nascimento
876 389 — Si'vi« Berüitchevsk^
876 78?» — jefferson da Silva Fucks Vieira
g/7 471 ~ Lu / Mdton Pinheiro Barreto
87b 2b? — Alberto P're5
878 702 - Sebastião Antonío da Silva
8/8 95 7 ~ Ne<»o Sócrates de Amonm
PQ0 t?"7 — Josp Augusto Portella Ribr^ro
883 223 — C'id»o ae Lima Nigro Filhe
883 292 — Antonto Osofio Ribeiro l.ofH?s
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católicos
na
Belfast — Dois católicos foram encontrados mort os ontem
na Irlanda do Norte, aparentemente em represália pelo sequestro de um protestante,
acirrando novamente as disputas entre protestantes e catolicos que já duram 13 anos nesta
província inglesa e provocaram. durante este tempo, mais
de 2 mil 200 mortes.
Um dos católicos. Joe Donegan, pai de sete filhos, foi encontrado de manhã numa rua
da área protestante, perto de
Belfast. com o rosto tão mutilado por uma faca que o reconhecimento só foi possível graças
ao seu relogio de pulseira. Donegan havia sido seqüestrado
sexta-feira, 12 horas depois que
o protestante Tom Cochrane foi
seqüestrado pelo IRA para "interrogatório".
Em Armagh
O segundo católico morto é
Peter Corrigan, que trabalhou
para o braço político do IRA. o

terça-leira, 26/1082

n

n 13
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Irlanda
Sinn Fein, na eleição da semana passada para a assembléia
regional (na qual conseguiram
eleger cinco candidatos). Corrigan foi baleado por ocupantes
de um carro na cidade de Armagh. num ato que também
parece ser uma represália pelo
seqüestro do católico Tom Cochrane.
A policia acha que há pouca
probabilidade de Tom Cochrane ser poupado. Ele trabalha
um turno (part-timc) como soldado do Exército norteirlandês e muitos destes soldados, nos últimos 10 anos, têm
sido seqüestrados pelo IRA para interrogatório e, segundo informou a policia, todos têm sido mortos.
O IRA vem realizando uma
guerra de guerrilha para forçar
a retirada das tropas inglesas
da Irlanda do Norte e provocar
a sua união com a República da
Irlanda (do Sul). A Irlanda do
Norte tem maioria protestante,
e quase todos querem permanecer parte do Reino Unido.

¦i"
tíiSFvX*:8 ív.: ; v*,
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if" f
fm
oseph Doriegan, católico, Joi morto e teve o rosto mutilado em represália pelo seqüestro de um protestante
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paga

juros

evitar

para

da

que

bancos decretem falência
Washington — O Govemo dos Estados Unidos
continuara pagando os juros vencidos das dividas da
Polônia para com bancos americanos, para evitar que
o pais seja declarado inadimplente e se isente do
pagamento do débito total. O secretario de imprensa
da Casa Branca, Larry Speakes, disse que o Presidente Reagan vai assinar a autorização nos proximos
dias.
Segundo Speakes, a intenção do Govemo americano é manter a Polônia sob a dependência da divida
— que chega a 3 bilhões 200 milhões de dólares (CrS
704 bilhões). Alem disso. Washington vai cancelar a
concessão de direitos especiais, em questões de taritas. que a Polônia desfruta sob a condição de nação
mais favorecida.

I

Represália
A Polônia deve cerca de 24 bilhões de dólares in
trilhões 280 bilhòesi a governos, bancos e outras
instituições ocidentais e, somente este ano. o Governo americano pagou 2G0 milhões de dólares (CrS 57
bilhões 200 milhões) em juros devidos a bancos americanos. Agora, o Presidente Reagan vai autorizar o
pagamento de matn 346 milhões de dólares (CrS 76
bilhões 120 milhões».
Speakes explicou que, desde 1978. a Polônia
deixou de cumprir uma clausula do acordo que lhe da
o status de nação mais favorecida. Segundo esta
cláusula, estabelecida sob o Acordo Geral de Tarifas
e Comércio (GATTi, a Polônia deveria ampliar suas
importações em 7% ao ano. Com base neste fato.
Reagan vai usar os poderes inerentes ao Chefe do
Executivo para cancelar a concessão.
Mulher
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Finalmente. Agora a
'1 minutos do Leblon, tudo de bom.
E mais perto de você. E mais perto
de Ipanema, Lagoa. Jardim
Botânico — e a 3 minutos
país.
da Gávea. Km São Conrado, o I."
Fashion Mall do país está abrindo
suas portas para a moda entrar.
E você sair na moda. Já era tempo.
O Rio tem vários Shoppings
Centers, nenhum Fasnion Mall.
E a nova tendência nos
Estados Unidos e Europa. Reunir
num mesmo lugar o que há de
melhor na moda, com qualidade
e economia no preço e no tempo.
Nada mais prático.
No São Conrado Fashion Mall
você vai estar sempre um passo à
frente de tudo que está up-to-date
em termos de moda: jóias,
presentes, acessórios de vestuário,
calçados, etc. E com todo o
conforto. Você deixa o carro no
•
estacionamento coberto e vigiado
por tevê, e já esta lá. Além de
moda, você encontra restaurantes
de alto nível, lanchonetes,
^
anfiteatro e palco para espetáculos
e desfiles de moda, mini parque de
diversões, e ainda um elevador
panorâmico.
E que panorama! No São
Conrado Fashion Mall você
descobre que o Rio de Janeiro
continua lindo. Ele chegou para
isto continuar sendo cada vez mais
****
verdade.
Venha para o 1." Fashion Mall
do país. Venha para o lugar onde
tudo de bom esta mais perto
de você.
"t
Venha para o São Conrado
Fashion Mall. Facilidade,
qualidade, bom gosto.
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Walesa
da
queixa-se
polícia
Varsóvia e Cidade do Vaticano — A mulher do
presidente do sindicato independente dos operários
da Polônia denunciou a ação de policiais femininas
que a submeteram a uma vexativa revista, num posto
policial perto do local em que se encontra preso Lech
Walesa.
— Empurraram-me para dentro de uma sala a
força e me obrigaram a tirar a roupa. Deram buscas
em minhas roupas e examinaram meu corpo dos pes
a cabeça. Tive a impressão de que queriam ver o que
eu tinha debaixo da pele. Fui tratada como se não
tivesse direitos — disse Danuta Walesa em Gdansk.
Duas filhas do casal, de quatro e dois anos, choraram
assustadas ao serem também revistadas
Danuta tinha ficado com o marido cinco dias em
Arlamowo. a poucos quilômetros da fronteira soviética. na primeira visita depois que o Solidariedade foi
dissolvido pelo Governo. Segundo ela, o Ministro de
Relações Sindicais. Stanislaw Ciosek, visitou Lech
Walesa e lhe ofereceu a libertação "em troca de seu
apoio a nova lei sindical", o que foi rejeitado pelo
presidente do Solidariedade.
No Vaticano, o Primaz da Polônia. Arcebispo de
Varsóvia, Jozef Glemp. foi recebido pelo Papa João
Paulo II logo apos chegar a Roma. viagem que
deveria ter sido feita no começo do mês e que foi
adiada devido aos conflitos entre policiais e membros
do Solidariedade, em protestos pela dissolução do
sindicato. Fontes da Santa Se disseram que o Papa
vai conversar com Glemp várias vezes antes de
iniciar, no domingo, sua visita ã Espanha
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Sharon
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admite

Jerusalem — O Ministro da Defesa de Israel, Ariel Sharon, admítiu ontem, em depoimento à comissão de seu Governo que investiga o
massacre de palestinos em Beirute,
ter autorizado pessoalmente a entrada de milicianos cristãos libaneses nos campos de Sabra e Chatila,
durante uma reunião de generais,
no dia 15 de setembro. Mas ressaltou que o Primeiro-Ministro Menahem Begin desconhecia o plano e
que ele próprio jamais poderia supor que haveria uma matança.
Na primeira sessão pública dá
comissão até agora, a pedido de
Sharon, que afirma nada ter a
ocultar, o Ministro da Defesa esclareceu que a entrada dos milicianos
nos acampamentos foi sugerida pelo Comandante do Exército israelense, General Rapahel Eytan, tendo ele imediatamente aceito a
idéia, para evitar que houvesse baixas entre os soldados de Israel.
— Eu a aprovei porque era uma

INTERNACIONAL

íjtie

coisa acertada, era claro, era o que
havíamos estado buscando todo o
tempo — dlssç Sharon.
Por telefone
O ministro, interrogado pela comissão durante duas horas e meia,
informou que só soube da ocorrência do massacre, na noite de sextafeira, 17 de setembro. 24 horas depois de seu início, por um telefonema do General Eytan, que acabava
de voltar de Beirute.
— Disse que havia regressado
de Beirute e que durante a operaçáo falangista nos acampamentos,
os cristãos maltrataram a populaçáo civil em níveis inesperados —
acrescentou Sharon.
Segundo ele, as palavras exatas
de Eytan ao lhe dar a notícia foram
—"os cristãos se excederam". O Ministro da Defesa afirmou também
que esperava algumas vítimas civis, pois, em sua opinião, isto é

autorizou

inevitável em combates urbanos.
Um dos membros da comissão lhe
perguntou porque os israelenses
não ordenaram mais cedo aos milicianos que deixassem os campos.
Sharon respondeu que os cristãos
não dispunham de equipes de comunicação, estavam dispersos em
edifícios altos e não se poderia esperar que saíssem mais depresa.
O Ministro, embora tenha recebido a notícia de Eytan na noite de
sexta-feira, disse que só tentou avisar o Primeiro-Ministro Menahem
Begin no sábado dia 18. mas ele
estava na sinagoga para as comemoraçóes do feriado do Ano Novo
judaico (Rosh Hashana). Begin afirmou, anteriormente, que só tomou
conhecimento do incidente através
de um comunicado da BBC de Londres.
Sharon foi evasivo ao falar sobre
os autores da matança:
— Se me perguntassem sob juramento quem cometeu os àssassí-

ação

jornal

em

nios, teria que dizer que não sei
Nós (o Exército israelense) não estávamos lá. Havia dois lados do
campo que não controlávamos. Sei
quem entrou e quem saiu mas não
sei quem assassinou.

Sabra

e

DO BRASIL

Chatila

sas tinham condições de combater
para entrar e lutar para limpar
aqueles bairros — ressaltou ele,
afirmando que os campos eram verdadeiras "cidades clandestinas",
onde se escondiam armas, combatentes e instalações da Organizaçáo para a Libertação da Palestina
iOLP).
O Ministro disse, ainda, que no
dia 15 de junho, o Gabinete israelense havia autorizado o Exército a
incorporar forças libanesas em suas
operaçoes e que esta decisão foi
reiterada em reuniões posteriores.
Esclareceu que Begin, portanto, sabia que as milícias atuariam em
certas áreas de Beirute, mas náo
exatamente em Sabra e Chatila.
Sharon revelou que no dia seguinte ao inicio da matança, as
tropas israelenses dispararam contra um soldado da milícia de Saad
Haddad e capturaram outros dois.
perto dos campos atacados. Mas

disse estar convencido de que os
sobreviventes se enganaram ao
i>-'usar estes milicianos de serem os
responsáveis pelas mortes.
O Ministro da Defesa repetiu vârias vezes que o Exército israelense
náo suspeitou antecipadamente de
Imprevisto
que a milícia, que apoiava o PresiDe acordo com o Ministro, nindente eleito Bashir Gemayel. assassinado no dia 14 de setembro, oodeguém imaginava que tal tragédia
ria se valer da oportunidade para
pudesse ocorrer:
•— Nenhum de nós imaginava,
vingar a morte de seu líder.
mesmo em nossos piores sonhos, os
A comissão de três membros que
horrores que emergiriam em Sabra
investiga a responsabilidade dos ise Chatila. Nenhum de nós previu ou
raelenses no massacre é chefiada
poderia ter previsto estas atrocidaPresidente do Supremo Tribupelo
des que contrastam totalmente
nal Yitzhak Kahan. Seus outros
com os interesses do Estado de
dois integrantes são o magistrado
Israel. Nós ficamos chocados e esAharon Barak e o General reformatarrecidos com o massacre.
do Yona Efrat. O Primeiro-Ministro
Sharon acrescentou que as preoBegin deverá prestar depoimento a
cupaçôes dos militares israelenses
comissão em data ainda não anuneram outras:
ciada. Estimativas do Governo li— Se
tínhamos
quaisquer
banés afirmam que cerca de 1 mil
apreensões, era se as forças libane950 pessoas morreram no massacre.
J«mioUm/AP
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Sharon isentou Begin (le qualquer responsabiluladen^nassac^
EUA

querem retirada até dezembro
Ottawa e Jerusalém — O Secretário
ses e Israelenses, através de uma missão
de Estado americano. George Shultz,
militar conjunta.
declarou ontem na Capital canadense
Na Capital libanesa, o jornal Al Liwa
cjne o Governo Ronald Reagan preteninformou que o Líbano pedirá a particide cun.seguir a retirada de todas as
paçáo dos países arabes na força multiforças estrangeiras do Líbano ate o ünal
nacional de paz, para facilitara retirada
deste ano, meta que. em sua opinião, e
de israelenses, sírios e palestinos. O
possível mas nada fácil. Em encontro
Presidente Gemayel visitara a Arábia
com editores e comentaristas de jornais
Saudita. Marrocos e Jordânia, dentro de
canadenses, disse que diversos países ja
poucos dias.
manifestaram a intenção de participar
da força multinacional encarregada de
Irã pede à ONU
manter a paz em território libanês.
Em Israel, o jornal Jerusalém Posl
veto a Israel
noticiou que o Governo do PrimeiroNova Iorque — O Irá propôs ontem a
Ministro Menahem Begin propôs um
Assembléia-Geral das Nações Unidas
novo plano para a retirada parcial das
que rejeite as credenciais da delegaçáo
torças estrangeiras do Líbano. Segundo
israelense, por ter o Estado judaico vioo diário, a idéia foi recebida favoravellado repetidamente o direito internadomente pelos Estados Unidos e o Presinal e os estatutos da Carta da ONU. O
cfente libanês. Anun Uemayel. nao a
delegado iraniano. Said Rajaie Khorasrejeitou.
sani, discordou da decisão de 43 outros
O Jornal afirmou também que a nova
países, que se limitaram a expressar
suas reservas sobre a participaçáo de
missão do enviado americano, Morris
Draper, esperado ontem em Beirute, era
Israel nas sessões plenarias da 37" Conconseguir uma negociaçao entre libaneferência Geral da organização.
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Sharon

Jerusalém — O Ministro da Dofesa de Israel, Ariel Sharon. admitiu ontem, em depoimento à comlssâo de seu Governo que investiga o
massacre de palestinos em Beirute,
ter autorizado pessoalmente a entrada de milicianos cristãos libaneses nos campos de Sabra e Chatila,
durante uma reunião de generais,
no dia 15 de setembro. Mas ressaltou que o Primeiro-Mlnistro Menahem Begin desconhecia o plano e
que ele próprio Jamais poderia supor que haveria uma matança.
Na primeira sessão publica da
comissão até agora, a pedido de
Sharon, que afirma nada ter a
ocultar, o Ministro da Defesa esclareceu que a entrada dos milicianos
nos acampamentos foi sugerida pelo Comandante do Exército lsraelense. General Rapahel Eytan, tendo ele imediatamente aceito a
idéia, para evitar que houvesse baixas entre os soldados de Israel.
— Eu a aprovei porque era uma

autorizou
ação
em
Sabra
que
inevitável em combates urbanos.
coisa acertada, era claro, era o que
nios, teria que dizer que não sei.
sas tinham condições de combater
havíamos estado buscando todo o
Um dos membros da comissão lhe
Nós (o Exército Israelense) não espara entrar e lutar para limpar
tempo — disse Sharon.
távamos lá. Havia dois lados do
perguntou porque os israelenses
aqueles bairros — ressaltou ele,
não ordenaram mais cedo aos milicampo que náo controlávamos. Sei
afirmando "cidades
que os campos eram vercianos que deixassem os campos.
Por telefone
quem entrou e quem saiu mas não
dadeiras
clandestinas",
Sharon respondeu que os cristãos sei quem assassinou.
onde se escondiam armas, combanão
dispunham de equipes de coO ministro, interrogado pela cotentes e instalações da Organizamunicaçâo, estavam dispersos em
missão durante duas horas e meia,
Imprevisto
çao para a Libertação da Palestina
edifícios altos e não se poderia esinformou que só soube da ocorrén(OLP).
cia do massacre, na noite de sextaDe acordo com o Ministro, nlnperar que saíssem mais depresa.
O Ministro disse, ainda, que no
feira, 17 de setembro, 24 horas deO Ministro, embora tenha receguém imaginava que tal tragédia
dia 15 de junho, o Gabinete israebidó a notícia de Eytan na noite de
pois de seu inicio, por um telefonepudesse ocorrer:
lense havia autorizado o Exército a
Nenhum de nós imaginava,
sexta-feira, disse que só tentou avima do General Eytan, que acabava
incorporar forças libanesas em suas
de voltar de Beirute
sar o Primeiro-Mlnistro Menahem
mesmo em nossos piores sonhos, os
operações e que esta decisão foi
— Disse que havia regressado
Begin no sábado dia 18, mas ele
horrores que emergiriam em Sabra
reiterada em reuniões posteriores.
de Beirute e que durante a operaestava na sinagoga para as come- e Chatila. Nenhum de nós previu ou
Esclareceu que Begin, portanto, saferiado
do
Ano
morações
falangista
nos
acampamentos,
Novo
do
estas
ter
atrocidaçáo
poderia
previsto
bia que as milícias atuariam em
os cristãos maltrataram a populades que contrastam totalmente
judaico (Rosh Hashana). Begin afircertas áreas de Beirute, mas não
mou, anteriormente, que só tomou com os interesses do Estado de
çáo civil em níveis inesperados —
exatamente em Sabra e Chatila.
conhecimento do incidente através Israel. Nós ficamos chocados e esacrescentou Sharon.
de um comunicado da BBC de LonSegundo ele, as palavras exatas
tarrecidos com o massacre.
Sharon revelou que no dia sedres.
de Eytan ao lhe dar a noticia foram
Sharon acrescentou que as preoao inicio da matança, as
guinte
—"os cristãos se excederam". O MlSharon foi evasivo ao falar sobre
cupaçôes dos militares israelenses
tropas israelenses dispararam connistro da Defesa afirmou também
os autores da matança:
eram outras:
tra um soldado da milícia de Saad
— Se me perguntassem sob juSe
tínhamos
que esperava algumas vitimas ciHaddad e capturaram outros dois,
quaisquer
vis, pois, em sua opinião, isto é
rainento quem cometeu os assassí- apreensões, era se as forças libaneperto dos campos atacados. Mas

e

CI
Chatila

disse estar convencido de que os
sobreviventes se enganaram
acusar estes milicianos de serem os
responsáveis pelas mortes.
O Ministro da Defesa repetiu várias vezes que o Exército israelense
náo suspeitou antecipadamente de
que a milícia, que apoiava o Presidente eleito Bashir Gemayel, assassinado no dia 14 de setembro, poderia se valer da oportunidade para
vingar a morte de seu líder.
A comissão de trés membros que
investiga a responsabilidade dos israelenses no massacre é chefiada
pelo Presidente do Supremo Tribunal Yitzhak Kahan. Seus outros
dois integrantes são o magistrado
Aharon Barak e o General reformado Yona Efrat. O Primeiro-Ministro
Begin devera prestar depoimento a
comissão em data ainda náo anunciada. Estimativas do Governo libanès afirmam que cerca de 1 mil
950 pessoas morreram no massacre.
J*ru§além/AP
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EUA querem retirada até dezembro
noticiou que o Governo do PrimeiroOttawa e Jerusalém — O Secretário
Ministro Menahem Begin propôs um
de Estado americano, George Shultz,
novo plano para a retirada parcial das
declarou ontem na Capital canadense
forças estrangeiras do Libano. Segundo
que o Governo Ronald Reagan preteno diário, a idéia foi recebida favorávelde conseguir a retirada de todas as
mente pelos Estados Unidos e o Presi-"
forças est rangeiras do Líbano até o final
dente libanês, Amin Gemayel, nao a
deste ano, meti» que. em sua opinião, é
rejeitou.
possível mas nada fácil. Em encontro
O jornal afirmou também que a nova
com editores e comentaristas de jornais
missão do enviado americano. Morris
canadenses, disse que diversos países ja
Draper. esperado ontem em Beirute, era
manifestaram a intenção de participar
conseguir uma negociação entre libaneda força multinacional encarregada de
ses e israelenses, através de uma missão
manter a paz em território libanês.
militar conjunta.
Em Israel, o jornal Jerusalém Post
expulsão
Irã
pede
—
Nações Unidas O Irã pediu oficialmente ontem, a Assembleia-Geral, que
Israel seja expulso da O Ni). O delegado
iraniano Said Rajaie Khorassanl propôs
que a Assembléia rejeite hoje as credenciais da delegação israelense, por ter o
Estado judaico violado repetidamente o
direito internacional e a Carta da ONU.
— Chegou o momento de atuar para
acabar com uma injustiça que ja dura
35 anos iquando Israel foi reconhecido
pela ONU) — disse Khorassani ao apresentar unia emenda ao informe da co-

de Israel da ONU
missão de verificação de credenciais,
que. se aprovada, implica na exclusão
de Israel.
Khorassani fez uso da palavra após o
representante da Líbia. Ali Treiki. ter
exposto, em nome de 43 países, as "reservas coletivas" sobre as credenciais
de Israel. Ali Treiki. no entanto, nao
apresentou emenda nem pediu qualquer votação. A proposta iraniana suscitou um debate para determinar se a
emenda é admissível em sua formulaçáo atual.
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Luís Cláudio Latgé
Buenos Aires — Os documentos do cemitério de Grand Bourg, onde estão enterrados cerca de 400 corpos que, segundo organizações de defesa dos direitos humanos, podem pertencer a pessoas tidas como desaparecidas. foram apreendidos pelo juiz Hugo
Gandara. que cuida da denúncia, com ajuda
policial. Os denunciantes pedem a identificação dos corpos.
Ainda ontem, parentes de desaparecidos
continuavam visitando o cemitério, inaugurado pela Subsecretária do Governo, cont.rolada pelos militares, em 76, e 110 meio do
mato foi possível encontrar sobre uma das
tumbas um lenço branco, como os que usam
as Mães da Praça de Maio, com os nomes:
Jorge-Maria Elena-Raul. Cerca de 400 mães
foram a Prefeitura de Surmiento, onde deveriam estar os registros, em busca de maiores
informações, mas pouco
' conseguiram.
Apesar da gravidade das denuncias
apresentadas por parentes de desaparecidos
„À Justiça, nenhum funcionário do Governo,
militar ou civil, fez qualquer comentário.
Tampouco os Partidos políticos (convidados
recentemente a um acordo com o Governo)
tomaram posição quanto ao caso, tomado
público ao mesmo tempo em que o Episcopado divulgava um duro documento condenando toda violência: assassinato, tortura,
terrorismo, desaparecimento.
Emilio Mignone, um dos denunciantes,
foi ontem aos tribunais prestar depoimento
e reafirmou a suspeita de que no cemitério
de Grand Bourg podem estar enterrados 400
desaparecidos. O cemitério foi descoberto
com a identificação do corpo de um dirigente sindical, dado como desaparecido e, mais
tarde, um grupo de parentes ouviu de moradores da região, próxima ao complexo militar do Campo de Mayo, que os corpos chegavam em carros dos organismos de segurança
e eram enterrados durante a noite em caixões de papelão em fossas comuns.
As Mães da Praça de Maio foram até a
Prefeitura de Sarmiento tentar obter informações concretas do Prefeito, José Lombardo. O encontro foi tenso e o Prefeito Lombardo por diversas vezes teve suas explicações,
sempre pouco precisas, interrompidas por
gritos de algumas das cerca de 400 pessoas
que, ocupavam a sala:
— Você esta comprometido. Os que calaram e calam também são culpados —
gritou uma senhora, do fundo da sala.
Apesar de todas as pressões, Lombardo
pouco informou. Disse que quase todos os
cemitérios têm um setor para não identificados e que "Grand Bourg está habilitado".
Mas não esclareceu a lider das Mães da
Praça de MaiO, Hebe Bonafini. que quis
saber por que em nenhum caso foram tiradas as impressões digitais dos corpos enterrados, lá, como é habitual, quando não se
tem identificação do corpo morto.
Depois, Lombardo pediu licença para
sair, porque tinha uma reunião com o Governador Jorge Aguado, a quem prometeu levar
o problema. As Mães divulgaram em seguida
um comunicado, exigindo "investigação
exaustiva do caso" e a "determinação dos
responsáveis".
IEm Paris, a Associação de Parentes de
Franceses Desaparecidos na Argentina pediu ao Governo do Presidente François Mitterrand que "intervenha ante as autoridades
argentinas, para que procedam á Identificação dos corpos (os 400 que estão enterrados
no cemitério de Grand Bourg». segundo um
procedimento reconhecido". A Associação
representa os parentes de lã franceses.)
Valia d ares
ignorar

afirma

motivo

de

sua

condenação
Paris — O poeta cubano Armando Valiadares, libertado em Havana semana passada
após passar 22 anos na prisão, disse domingo que passou sele anos numa cela sem luz e
nunca soube claramente as razões de sua
condenação, já que nunca foi acusado de um
delito específico.
Na entrevista divulgada de forma frugmentãria na televisão parisiense, domingo a
noite, a tradução de suas repostas a dois
entrevistadores foi lida superposta às suas
palavras, tomando impossível ouvir com
clareza os comentários em espanhol do poeta cubano.
Valladares, que chegou a Paris sextafeira passada, depois de sua libertação em
Havana por interferência pessoal do Presidente francês François Mit terrand. disse que
só fora informado sobre sua iminente libertação três ou quatro dias antes de ser colocado a bordo de um avião, quinta-feira, com
destino ã Capital francesa.
O Governo francês externou particular
interesse por seu caso e o assessor especial
de Mitterrand para assuntos culturais, Régis
Debray. amigo do falecido Ernesto Chc Guevara, esteve em Havana no começo deste
més para discutir a questão com as autoridades cubanas.
Em sua entrevista pela televisão, Valiadares, que esteve ontem na Embaixada da
Venezuela em Paris para atrradecer uo Governo desse país o passa porte .que lhe perrnitiú sair de Cuba, disse que ioi condenado
após dois interrogatórios de 15 minutos cada
um. ao cabo dos quais"me disseram que não
havia provas concludentes contra mim. mas
que ia ser condenado por ser um inimigo em
potencial du revolução".
>. O poeta não forneceu detalhes sobre seu
Isolamento na cela. mas descreveu seu dla-adia como acordando às 4h da madrugada,
quebrando pedras sob um sol escaldante até
as 18h ou 19h, quando então retornava ao
seu cubículo, onde havia pouca água para se
lavar
Indagado qual a diferença entre as ditaduras de Batista, que ajudou a combater, e a
de Castro. Valladares disse que "a pior ditadura que a humanidade ja conheceu e a
ditadura do proletariado".
Em outra entrevista, concedida ao jornal parisiense Le Monde e publicada ontem,
o poeta disse que perdeu o uso das pernas
quando as autoridades cubanas o privaram,
bem como a outros prisioneiros, de comida
durante 66 dliis porque se negaram a se
reabilitar politicamente Como consequência de uma deficiência vitaminica. nâo podia
caminhar
Ia'Íu
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Carlos Marchi e Célia de Nadai
Brasília — O Itamaratl e o Departamento de Estado anunciaram simultâneomente, às 18 horas de ontem (hora de
Brasília), que o Presidente Ronald Reagan
visitará o Brasil entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. O curto anúncio
formal da Chancelaria brasileira destaca
"visita de trabalho", o que
que será uma
descartará boa parte das formalidades. Na
volta a Washington, Reagan fará curtas
escalas na Colômbia e na Costa Rica.
anunciou o Departamento de Estado.
O Governo brasileiro começará agora a
preparar o temário para a visita do Presidente americano. Ao mesmo tempo, altos
funcionários do Governo brasileiro começam a especular — o que também faz parte
daquele trabalho — sobre os temas que
Reagan trará em sua bagagem. Neste aspecto. prevalece em Brasília a idéia de que
os EUA sentem necéssidade urgente de
refazer o seu relacionamento com a América Latina — e particularmente com a América do Sul — abalado com a guerra das
Falklands.
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Brasil: interlocutor
Um alto funcionário brasileiro destacou ontem que, apesar de algumas difleuldades náo resolvidas no campo econômicocomercial, os EUA ainda acreditam que o
Brasil é um firme interlocutor na parte Sul
do Continente. E esse interlocutor oferece
o campo ideal para apresentar uma nova
estratégia americana para a América Latina, iniciando o penoso processo de costurar soluções globais para os problemas
colhidos na guerra das Falklands, ao dar
apoio integral à Inglaterra.
Há minúcias que podem complicar esse trabalho. Está na pauta da Assembléia
Geral da ONU, no momento, um projeto
copatrocinado por 20 países latinoamericanos, que aconselha a retomada de
negociações políticas entre Inglaterra e
Argentina, a propósito das Falklands. Como os EUA votarão este projeto? — perguntam-se os especialistas brasileiros. Antes de ter a resposta, os EUA sentem a
necessidade de retomar o diálogo, acima
das minúcias, lançando bases novas para o
relacionamento interamericano. E será esse propósito global que prevalecerá, gurantem.
Por outro lado, funcionários brasileiros
acham que náo ha por que náo ter esperanças de que seja uma visita proveitosa.
Lembram que o presidente do Federal Reserve (o Banco Central dos EUA), Donuld
Regun, anunciou, há pouco, que "os EUA
arrumaram a casa e agora haverá um novo
período de crescimento econômico". Destacam aqueles funcionários que os EUA
estão preocupados com a situação económica do Brasil e que uma visita presldenciai seria um momento oportuno para consolidar algumas medidas tendentes a aju*
dar o Brasil a vencer as dificuldades.
Outros setores do Governo se mostram
cét.lcos, imaginando que os EUA sempre se
mostraram rigorosos no trato econômico e
comercial "e náo seria da noite para o dia
que eles se Iriam converter". Mesmo os
otimistas reconhecem que poderá haver
dificuldades nas negociações desenroladas
na visita, localizando suas preocupações
em William Brock, Secretário Especial de
Reugun para Assuntos de Comercio, e Thomas Anders, Assessor para Assuntos da
América Latina.
No campo político, funcionários brasilelros acham que o Presidente Reagan nâo
Insistirá em obter uma nova posição brasilleira em assuntos delicados, como a América Central. Mas não têm duvidas de que o
tema será levantado e discutido. Outro
ponto polêmico, que deverá ser discutido
de passagem — porque há divergências
lncontornávels no momento — e o Oriente
Médio e u questão palestina.
Acima desses dois temas, entretanto, o
que Interessa ao Governo brasileiro, agora,
e saber que propostas Reagan trará para
uma revisão das relações interamerlcanas.
Entendem os funcionários brasileiros que o
tema deve ter sido longamente trabalhado
pelo Secretário de Estado George Shultz,
que e pessoalmente ligado ao Brasil e tem
uma atenção especial para a América Latina.
Destacam, por fim. os funcionários brnsileiros. a importância que Reagan atribuiu à sua primeira parte da visita, o
Brasil. Ele chegará a Brasília no dia 30 e
ficará aqui até o dia 3, quando embarcará
para Bogotá. Na Colômbia, ficará apenas
um dia, contra os três dias em territorio
brasileiro. Depois, em sua última escala,
ficará menos de um dia na Costa Rica.
Visita de trabalho
dispensa honraria
Brasília — O comunicado oficial da
visita do Presidente Ronald Reagan ao
Brasil deixa bem claro que ele vem para
uma "visita de trabalho", o que significa,
de saída, a eliminação de duas formalldades obrigatórias as "visitas oficiais": as
visitas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal.
A "visita de trabalho", em princípio,
quer dizer que o visitante .dispensa as
honrorias da faustosa recepção que seguramente lhe seria oferecida no Itamarati.
Significa, também, que Reagan náo ficará
obrigado a oferecer uma recepção na Einbaixada americana.
As recepções poderão até ser oferecidas, mas nada sera obrigatório. Geralmente, nas "visitas de trabalho", as recepções
noturnas são substituídas por proveitosos
"almoços de trabalho". Dessa forma, elas
permitem melhor aproveitamento nas negoclaçôes. pois deixam mais tempo disponível ao visitante. O protocolo Indica,
igualmente, que o visitante "de trabalho"
nao tem batedores — norma que, no caso
de Reagan, por Obvias precauções de segurança, deverá ser ignorada.
As autoridades americanas, em geral,
preferem fazer as "visitas de trabalho".
Essa. entretanto, não foi u formula escolhida pelo Presidente Jimmy Carter quando
veio ao Brasil, em 1978. Tudo indica que
Reagan. agora, não irá a nenhuma outra
cidade brasileira Mas isso nao podia ainda
ser confirmado ontem pelo Itamarati.
cujas informações sobre a visita se limitavam ao espaço de tempo que Reagan ficara
no Brasil (de 30 de novembro a 3 de dezemUro) De qualquer forma, uma visita a outra
cidade que não seja Brasília se acontecer,
sera rapida. Um diplomata brasileiro, fazendo blague, mencionou a hipótese de
Reagan ir ao Rio
Dificilmente ele resistirá a hipótese
de conhecer a terra de sua contemporânea
Carmen Miranda.
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Nações Unidas — O Brasil responsabilizou ontem "o egoísmo e a insensibilidade"
das potências nucleares pelo fracasso dos
esforços para estabelecer acordos para conter e reverter a corrida armamentista. A
denúncia foi feita pelo Embaixador Celso de
Souza e Silva, na Comissão de Assuntos
Políticos e de Segurança, que é presidida
pelo mexicano Alfonso Garcia Robles, ganhador do Prêmio Nobel da Paz deste ano.
O chefe da delegação brasileira aos debates sobre desarmamento, promovido peIas Nações Unidas, afirmou que o Brasil se
opõe a qualquer tentativa de perpetuar o
atual estado de desequilíbrio nas relações
internacionais. E assinalou:
Um punhado de nações parece agir
sob a presunção de que têm todo o direito de
adquirir e esgrimlr o poder absoluto, mesmo
com o risco da destruição total da humanidade.
Depois de destacar as contradições de
alguns países, em relação às posições que
assumem na comissão e o náo cumprimento
do tratado de 1963, que proíbe parcialmente
os testes nucleares, Souza e Silva declarou:
Estamos observando, particularmente, a posição dos Estados Unidos e confiamos em que suas atitudes serão plenamente
em acordo com as garantias de que continuarào cumprindo esse tratado.
Bolívia

m

na

pede

Argentina
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Reagem e Figueiredo consideraram muito positivo seu encontro em
Washington, (juundo se conheceram e tiveram longas conversas

da

A análise
e
pressões
Brasília — Para o Governo brasilelro, a inesperada disposição de o Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, visitar o Brasil é bem mais do que
um sinal de novos tempos nas relações
políticas e comerciais entre os dois paises. Marca, definitivamente, o final da
era de desentendimentos e pressões de
Jimmy Carter e u inicio de um dialogo
em bases de respeito mutuo.
Desta vez náo haverá pressões na voz
do proprio Presidente americano. Porque agora já hã uma consciência de que
o Brasil costuma cristalizar-se quando
lhe exigem alinhamentos prejudiciais
aos seus interesses Internos.
O discurso do Presidente João Figueiredo na Assembléia-Geral da ONU.
em setembro, representou um papel
preponderante na visita de Reagan.
Certamente, a decisão pode ser interpretada como uma resposta imediata
ao tom em que Figueiredo expôs os
do Terproblemas que afligem os países "claro
e
ceiro Mundo. Foi um discurso
"esperneou",
construtivo". O Brasil não
como era o mais provável e com isso
conquistou uma postura de dignidade
perante seus credores.
O encontro em Brasília será bem
diferente da visita cortês e formal que
Figueiredo fez a Washington em maio
passado, embora em termos económlcos o contencioso entre os dois países só
tenha crescido, o fato e que as relações
políticas apresentaram um avanço significativo. especialmente depois que
George Shultz assumiu o Departamento de Estado.
Shultz e considerado um dos urtifices do interesse repentino de Reagan
pelo Brasil. Ele é um profundo conheceFim

de

Dívida

externa

notícia

início de

dor dos problemas brasileiros e procurou. já na reunião da ONU, deixar claro
que uma nova etapa estava por começar. O Secretário de Estado esteve então com o Presidente João Figueiredo,
com o Chanceler Saraiva Guerreiro e
ainda encontrou tempo para um rápido
papo com os Ministros Delfim Neto e
Emane Galveas.
As relações entre os dois países começaram a entrar em crise quando o exPresidente Carter anunciou uma cruzada em favor dos direitos humanos e
encomendou ao Congresso americano
elaborar um relatório sobre a situação
brasileira. O Brasil reagiu e manifestou
o direito de delineara sua política interna, sem Ingerências. Ao mesmo temi»,
Carter tentou Interferir no acordo nuclear assinado com u Alemanha Ocidentul. A resposta do então Presidente Geisei foi rápida: rompeu todos os acordos
militares, os primeiros que o Brasil assinou com um país amigo.
De lá paru ca houve mais baixos do
que altos. No momento, as principais
questões de atrito estão na área econômica. Os Estados Unidos reclamam da
política brasileira de subsidiar seus produtos de exportação, e em contrapurtida aplicam sobretaxas e tentam retirar
o Brasil du Sistema Geral de Preferèncias
No âmbito do GATT são esperados
novos problemas na reunião ministerial
de novembro, antes da visita de Reagan. A principal proposta americana, de
incluir no GATT as discussões sobre
exportações de serviços, política de Investimentos e de novas tecnologias, encontram no Brasil o seu mais ferrenho
opositor.

em debate
Armando Ourii/ue
mente será o futuro das relações interamencanas upos a Guerra das Falklands (Malvinas). A fonte reconheceu que aquele conflito havia prejudicado o relacionamento
dos Estados Unidos no hemisfério e que o
Presidente Reagan está interessado em se
aproximar da America Latina. Lembrou
que durante a guerra o Presidente Reagan
havia afirmado na Organização dos Estados Americanos que havia "um potencial
Ilimitado (para as relações) entre as duas
grandes massas de terras" do hemlsferio.
Disse que haviam ainda dois outros
tópicos pura a viagem, mas que estas eram
questões de mais longo prazo: a ameaça
para a segurança hemisferica e a promoção
da democracia. A Colômbia foi elogiada
sobre o Brasil foi
por sua democracia e "um
assinalado que havia
processo lento
para a democratização". As eleições de 15
de novembro foram destacadas como um
passo Importante nesse processo.
A fonte chamou atenção para a importància das relações entre o Brasil e os
Estados Unidos, lembrando que os dois sáo
"países continentais
que seguem o regime
da livre iniciativa e que ambos sâo anticomunistas". Afirmou que as relações bilaterais caíram ao seu pior ponto em 1977 por
causa das divergências em torno de proliferação nuclear e do respeito aos direitos
humanos. Assinalou • que nos últimos dois
anos tinham havido melhoras significativas" no relacionamento e que o Presidente
Figueiredo havia visitado Washington no
meio da crise das Falklands (Malvinas),
"um diálogo cordial" com
quando manteve
o Presidente Reagan Disse que as chancelanas dos dois países estavam cultivando
com cuidado" as relações bilaterais A fontf reconheceu que, por motivos de geopolitira. o Brasil e os Estados Unidos viam o
inundo diferentemente' e que suas politlcas externas nao coincidiam em varias
questões, apesar da proximidade em muitas outras.

estará

Washington — O Presidente Reagan
discutira em sua vislUi ao Brasil "o ajustamento do serviço du divida", segundo afirmou ontem nu Casa Branca uma alta fonte
do Governo americano, que reconheceu a
preniência da viagem por causa da situação econômica e da necessidade do restabeleclmento de melhores relações com a
América Latina, apos a Guerra das Falklands (Malvinas).
A presença do Presidente Reagan no
Brasil logo apos as eleições de 15 de novembro. disse a fonte, "ê muito apropriada" mas a data da viagem não foi acertada
"são um
por este motivo. Estas eleições
de
demopasso Importante" no processo
cratizaçao do Brasil, acrescentou.
A dívida
A fonte destacou a realização "de dlscussóes para a recuperação da economia
do hemisfério" como o ponto prioritário da
visita ao Brasil, Colômbia e Costa Rica.
Disse que o ajustamento do serviço da
divida fara parte da agenda no Brasil. Essa
questão implica discutir ajustes nos pagamentos da dívida brasileira. Mus ao ser
perguntado se estão programadas negociaçôes para o reescalonamento ou a renegociaçâo da divida (que podem ser meios
para o ajustamento do serviço), a fonte se
esquivou de responder, afirmando que essas palavras eram "explosivas" no Brasil.
A comitiva do Presidente Reagan tambem discutirá em Brasília "problemas de
acesso aos emprestimos dos bancos privaa fonte, o Governo americados". Segundo "medidas
especificas" para
no já adotou
ajudar a manter o fluxo de crédito bancario ao Brasil. O Secretário de Tesouro,
Donald Regan, esta intercedendo junto
aos bancos nesse sentido A fonte disse que
ainda nao linha sido decidido se o Secretario Regan acompanhará o Presidente na
viagem.
O segundo assunto priontano e pre-

diálogo

fugitivos
Buenos Aires — O Ministro da Defesa da
Bolívia. José Ortiz Mercado, pediu ontem a
seu colega da Argentina, Júlio Martinez Vivot, e aos três membros da Junta Militar de
Governo que sejam mantidos sob controle,
"possíveis atividades conspipara prevenir
radoras", os quatro militares bolivianos que
se encontram no pais.
Segundo a agência UPI, Ortiz Mercado
teria pedido ainda o confinamento do exPresidente da Bolívia, General reformado
Luis Garcia Meza, no Sul da Argentina. O
Jornal Clarin disse que Meza está hospedado
em dependência do III Exercito argentino,
depois de morar no Círculo Militar de Buenos Aires. Oficialmente, náo se conhece os
endereços dos militares bolivianos.
Chamar de volta
A agência UPI informou também que o
Coronel Luís Arce Gomez, cuja nomeação
como Adido Militar da Embaixada da Bolivia em Buenos Aires foi revogada sábado
pelo Governo de La Paz, poderia ser chamado de volta a seu pais. onde seria julgado
como traficante de cocaína. Arce Gomez foi
Ministro do Interior do regime de Garcia
Meza. durante o qual foram assassinadas e
torturadas centenas de pessoas.
Estáo também na Argentina os Coronéis
Faustino Rico Toro, ex-diretor da Escola
Militar do Exército, e Frecldy Quiroga. exchefe dos Serviços Especiais de Segurança.
Outro ex-Presidente, o General Celso Torrelio, esteve em Buenos Aires, mas voltou a La
Paz. 110 sábado, segundo a UPI. Todos os
militares bolivianos poderiam ser expulsos
da Argentina, disseram fontes políticas da
agência americana, pois sua presença no
pais constitui um foco de atrito entre os dois
Governos.

Pinocliet

escolhe

quem pode voltar
Santiago — O Presidente do Chile, GePinochet, anunciou a fomianeral Augusto"comissão
de alto nível", pura
ção de uma
estudar o retorno ao pais dos chilenos 110
exílio. Mas"reconhecer
os que forem considerados aptos
a legitimidade do Goterão de
vemo supremo e da Constituição política de
1980"
— Só queremos a unidade nacional —
disse Pinochet, negando que a decisão seja
um sinal de debilidade do regime. "oFrisou
comque os selecionados terão de aceitar
promisso de colaborar nu construção de
uma sociedade livre e solidaria que a nova
lnstitucionalidade configura", abandonando
"as ações
que motivaram" seu exílio.
A Igreja Católica do Chile estima que
cerca de 1 milhão de chilenos emigraram por
causa de sua militáncia política esquerdistas ou por questões econômicas depois do
sangrento golpe miiitar que em 1973 derrubou o Governo constitucional do Presidente
Allende.
grego vence
novas municipais
Atenas — Coin a obtenção, ontem, de
mais 84 prefeituras no segundo turno das
eleições municipais, o Partido Socialista
grego (Pasok — Movimento Socialista PanHelénlcoi passa a ocupar 175 de todas as 276
municipalidades do pais. O partido Nova
Democracia, que estava 110 poder ate ha um
ano. ficou com apenas 49 prefeituras (tinha
128 em 1978), o Partido Comunista tproMoscou) ganhou 43 prefeiturase os Independentes ficaram com apenas nove.
Os candidatos socialistas liderados pelo
Primeiro-Ministro Andreas Papandreou ganharum com facilidade nas principais cidades. como Atenas. Pireu e Salônica, apoiados pelos comunistas. O prefeito socialista
de Atenas. De mit ri Beis. ganhou um segundo penodo com 55,9%, contra os 44.1'r do
conservador Tzannis Tzannetkis.
PS

Papa

faz

apelo

direto à China
Roma — O Papa João Paulo II fez ontem
um apelo direto ao Governo da China para
que permita o reatamento de relações entre
o Vaticano e a Igreja Católica Chinesa, rompidas desde 1949. com a ascensão dos comunistas ao poder, em Pequim.
O apelo foi feito durante conferência que
pronunciou na Pontifícia Universidade Gn>goriana de Roma. a proposito da celebração
do quadricentésimo aniversano da chegada
do missionário italiano Matteo Ricci a China O Papa lembrou que Rlccl esta sepultado em Pequim e ressaltou que este fato "é
uni eloqüente apelo 110 sentido da retomada
do dialogo
" que ele iniciou com tanto amor e
sucesso
Por ocasião do rompimento, havia cerca
de três nulhoes de católicos na China
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Luís Cláudio Latgé
Buenos Aires — Os documentos do cenútêrio de Grand Bourg, onde estão enterrados cerca de 400 corpos que, segundo organízaçòes de defesa dos direitos humanos, podem pertencer a pessoas tidas como desaparecidas, foram apreendidos pelo juiz Hugo
Gandara, que cuida da denuncia, com ajuda
policial. Os denunciantes pedem a identificação dos corpos.
Ainda ontem, parentes de desaparecidos
continuavam visitando o cemitério, inaugurado pela Subsecretária do Governo, controlada pelos militares, em 76, e no meio do
mato foi possível encontrar sobre uma das
tumbas um lenço branco, como os que usam
as Mães da Praça de Maio. com os nomes:
Jorge-Maria Elena-Raul. Cerca de 400 mães
foram a Prefeitura de Sarmiento, onde deveriam estar os registros, em busca de maiores
informações, mas pouco conseguiram.
Apesar da gravidade das denúncias
apresentadas por parentes de desaparecidos
â Justiçà. nenhum funcionário do Governo,
militar ou civil, fez qualquer comentário.
Tampouco os Partidos políticos (convidados
recentemente a um acordo com o Governo)
tomaram posição quanto ao caso. tornado
público ao mesmo tempo em que o Episcopado divulgava um duro documento condenando toda violência: assassinato, tortura,
terrorismo, desaparecimento.
Emilio Mignone, um dos denunciantes,
foi ontem aos tribunais prestar depoimento
e reafirmou a suspeita de que no cemitério
de Grand Bourg podem estar enterrados 400
desaparecidos. O cemitério foi descoberto
com a identificação do corpo de um dlrigente sindical, dado como desaparecido e, mais
tarde, um grupo de parentes ouviu de moradores da região, próxima ao complexo riillitar do Campo de Mayo, que os corpos chegavam em carros dos organismos de segurança
e eram enterrados durante a noite em caixòes de papelão em fossas comuns.
As Mães da Praça de Maio foram ate a
Prefeitura de Sarmiento tentar obter informaçòes concretas do Prefeito. José Lombardo. O encontro foi tenso e o Prefeito Lombardo por diversas vezes teve suas explicações,
sempre pouco precisas, interrompidas por
gritos de algumas das cerca de 400 pessoas
que ocupavam a sala:
— Você está comprometido. Os que calaram e calam também são culpados —
gritou uma senhora, do fundo da sala.
Apesar de todas as pressões, Lombardo
pouco informou. Disse que quase todos os
cemitérios tèm um setor para não identificados e que "Grand Bourg esta habilitado".
Mas não esclareceu a Jider das Maes da
Praça de Maio, Hebe Bonafini, que quis
saber por que em nenhum caso foram tiradas as impressões digitais dos corpos enterrados, lá. como é habitual, quando nao se
tem identificação do corpo morto.
Depois, Lombardo pediu licença para
sair. porque t inha uma reunião com o Governador Jorge Aguado, a quem prometeu levar
o problema. As Mães divulgaram em seguida
um comunicado, exigindo "investigação
exaustiva do caso" e a "determinação dos
responsáveis".
I Em Paris, a Associação de Parentes de
Franceses Desaparecidos na Argentina pediu ao Governo do Presidente François Mitterrand que "intervenha ante ás autoridades
argentinas, para que procedam a identificaçâo dos corpos tos 400 que estão enterrados
no cemitério de Grand Bourg), segundo um
procedimento reconhecido". A Associação
representa os parentes de 15 franceses.)
Valladares
ignorar

afirma

motivo

de

sua

condenação
Paris — O poeta cubano Armando Valiadares, libertado em Havana semana passada
apôs passar 22 anos na prisão, disse domingo que passou 'sete anos numa cela sem luz e
nunca soube claramente as razões de sua
condenação, ja que nunca fui acusado de um
delito especifico.
Na entrevista divulgada de forma fragmentària na televisão parisiense, domingo a
noite, a tradução de suas repostas a duis
entrevistadores foi lida superposta ás suas
palavras, tornando impossível ouvir com
clareza os comentários em espanhol do poeta cubano.
Valladares. que chegou a Paris sextafeira passada, depois de sua libertação em
Havana por interferência pessoal do Presidente francês François Mitterrand, disse que
sõ fora informado sobre sua iminente libertação três ou quatro dias antes de ser colocado a bordo de um avião, quinta-feira, com
destino a Capital francesa.
O Governo francês externou particular
interesse por seu caso e o assessor especial
de Mitterrand para assuntos culturais, Régis
Debray. amigo do falecido Ernesto Che Guevara, esteve em Havana no começo deste
mês para discutir a questão com as autoridades cubanas.
Em sua entrevista pela televisão, Valiadares, que esteve ontem na Embaixada da
Venezuela em Paris para agradecer ao Governo desse pais o passaporte que lhe permitiu sair de Cuba. disse que foi condenado
após dois interrogatórios de 15 minutos cada
um, ao cabo dos quais"ine disseram que nao
havia provas concludentes contra mim. mas
que ia ser condenado por ser um inimigo em
potencial da revolução".
O poeta nâo forneceu detalhes sobre seu
isolamento na cela. mas descreveu seu dia-adia como acordando as 4h da madrugada,
quebrando pedras sob um sol escaldante até
as 18h ou 19h. quando então retornava ao
seu cubículo, onde havia pouca agua para se
lavar
Indagado qual a diferença entre as ditaduras de Batista que ajudou a combater, e a
de Castro, Valladares disse que "a pior ditadura que a humanidade ja conheceu e a
ditadura do proletariado".
Em outra entrevista, concedida ao jornai parisiense Le Monde e publicada ontem,
o poeta disse que perdeu o uso das pernas
quando as autoridades cubanas o privaram,
bem como a outros prisioneiros, de comida
durante 66 dias, porque se negaram a se
reabilitar politicamente. Como consequència de uma defic lenda vltaminlca, não podia
caminhar.
Iaíío
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mento de Estado anunciaram simultaneamente, às 18 horas de ontem' (hora de
Brasília), que o Presidente Ronald Reagan
visitará o Brasil entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. O curto anúncio
brasileira destaca
formal da Chancelaria
"visita de trabalho", o que
que será uma
descartará boa parte das formalidades. Na
volta a Washington, Reagan fará curtas
escalas na Colômbia e na Costa Rica.
anunciou o Departamento de Estado.
O Governo brasileiro começará agora a
preparar o temário para a visita do Presidente americano. Ao mesmo tempo, altos
funcionários do Governo brasileiro começam a especular — o que também faz parte
daquele trabalho — sobre os temas que
Reagan trará em sua bagagem. Neste aspecto. prevalece em Brasilia a Idéia de que
os EUA sentem necessidade urgente de
refazer o seu relacionamento com a América Latina — e particularmente com a América do Sul — abalado com a guerra das
Falklands.
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Brasil: interlocutor
Um alto funcionário brasileiro destacou ontem que, apesar de algumas difieuldades nâo resolvidas no campo econômicocomercial, os EUA ainda acreditam que o
Brnsil é um firme interlocutor na parte Sul
do Continente. E esse interlocutor oferece
o campo ideal para apresentar uma nova
estratégia americana para a América Latina, iniciando o penoso processo de costurar soluções globais para os problemas
colhidos na guerra das Falklands. ao dar
apoio integral à Inglaterra.
Há minúcias que podem complicar esse trabalho. Está na pauta da Assembléia
Geral da ONU. no momento, um projeto
copatrocinado por 20 países latinoamericanos, que aconselha a retomada de
negociações políticas entre Inglaterra e
Argentina, a propósito das Falklands. Como os EUA votarão este projeto? — perguntam-se os especialistas brasileiros. Antes de ter a resposta, os EUA sentem a
necessidade de retomar o diálogo, acima
das minúcias, lançando bases novas para o
relacionamento interamericano. E será esse propósito global que prevalecerá, garantem.
Por outro lado. funcionários brasileiros
acham que não ha por que nào ter esperanças de que seja uma visita proveitosa.
Lembram que o presidente do Federal Reserve (o Banco Central dos EUA), Donald
Regan, anunciou, há pouco, que "os EUA
arrumaram a casa e agora haverá um novo
período de crescimento econômico". Destacam aqueles funcionários que os EUA
estào preocupados com a situação econômlca do Brasil e que uma visita presidenciai seria um momento oportuno para consolidar algumas medidas tendentes a ajudar o Brasil a vencer as dificuldades.
Outros setores do Governo se mostram
cétlcos, imaginando que os EUA sempre se
mostraram rigorosos no trato econômico e
comercial "e nào seria da noite para o dia
que eles se iriam converter". Mesmo os
otimistas reconhecem que poderá haver
dificuldades nas negociações desenroladas
na visita, localizando suas preocupações
em William Brock, Secretário Especial de
Reagan para Assuntos de Comércio, e Thomas Anders, Assessor para Assuntos da
América Latina.
No campo político, funcionários brasileiros acham que o Presidente Reagan nào
insistirá em obter uma nova posição brasileira em assuntos delicados, como a América Central. Mas não têm dúvidas de que o
tema serã levantado e discutido. Outro
ponto polêmico, que deverá ser discutido
de passagem — porque há divergências
incontornáveis no momento — é o Oriente
Médio e a questão palestina.
Acima desses dois temas, entretanto, o
que interessa ao Governo brasileiro, agora,
ê saber que propostas Reagan trará para
uma revisão das relações interamerleanas.
Entendem os funcionários brasileiros que o
tema deve ter sido longamente trabalhado
pelo Secretario de Estado George Shultz.
que e pessoalmente ligado ao Brasil e tem
uma atenção especial para a América Latina.
Destacam, por fim. os funcionários brasileiros, a importância que Reagan atribuiu a sua primeira parte da visita, o
Brasil. Ele chegara a Brasília no dia 30 e
ficara aqui até o dia 3. quando embarcará
para Bogotá. Na Colômbia, ficara apenas
um dia. contra os três dias em território
brasileiro. Depois, em sua última escala,
ficara menos de um dia na Costa Rica.
Visita do trabalho
<liapensa honraria
Brasília — O comunicado oficial da
visita do Presidente Ronald Reagan ao
Brasil deixa bem claro que ele vem para
uma "visita de trabalho", o que significa,
de salda, a eliminação de duas formalidades obrigatórias as "visitas oficiais": as
visitas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal.
A "visita de trabalho", em princípio,
quer dizer que o visitante dispensa as
honrarias da faustosa recepção que seguramente lhe seria oferecida no Itamarati.
Significa, também, que Reagan não ficará
obrigado a oferecer uma recepção na Embaixada americana.
As recepções poderão ate ser oferecidas. mas nada sera obrigatória Geralmente. nas "visitas de trabalho", as recepções
noturnas sáo substituídas por proveitosos
"almoços de trabalho". Dessa forma, elas
permitem melhor aproveitamento nas negociaçóes, pois deixam mais tempo disponível ao visitante. O protocolo indica,
igualmente, que o visitante "de trabalho"
nào tem batedores — norma que. no caso
de Reagan. por óbvias precauções de segurança, devera ser ignorada.
As autoridades americanas, em geral,
preferem fazer as "visitas de trabalho".
Essa, entretanto, nao foi a fórmula escolhida pelo Presidente Jimmy Carter quando
veio ao Brasil, em 1978. Tudo indica que
Reagan, agora, nào irá a nenhuma outra
cidade brasileira. Mas isso náo podia ainda
ser confirmado ontem pelo Itamarati.
cujas informações sobre a visita se limitavam ao espaço de tempo que Reagan ficara
no Brasil (de 30 de novembro a 3 de dezembro). De qualquer forma, uma visita a outra
cidade que não seja Brasília, se acontecer,
sera rapida. Um diplomata brasileiro, fazendo blague. mencionou a hipótese de
Reagan ír ao Rio:
Dificilmente ele resistira a hipótese
de conhecer a terra de sua contemporânea
Carmen Miranda.
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prepotência
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potências atômicas
Nações Unidas — O Brasil responsabilizou ontem "o egoísmo e a insensibilidade"
das potências nucleares pelo fracasso dos
esforços para estabelecer acordos para conter e reverter a corrida armamentlsta. A
denúncia foi feita pelo Embaixador Celso de
Souza e Silva, na Comissão de Assuntos
Políticos e de Segurança, que é presidida
pelo mexicano Alfonso Garcia Robles, ganhador do Prêmio Nobel da Paz deste ano.
O chefe da delegação brasileira aos debates sobre desarmamento, promovido peIas Nações Unidas, afirmou que o Brasil se
opõe a qualquer tentativa de perpetuar o
atual estado de desequilíbrio nas relações
internacionais. E assinalou:
Um punhado de nações parece agir
sob a presunção de que têm todo o direito de
adquirir e esgrimir o poder absoluto, mesmo
com o risco da destruição total da humanidade.
Haig defende
ajuda ao 3o Mundo
Dorado, Porto Rico — O ex-Secretário
de Estado do Governo Reagan, Alexander
Haig, disse ontem que as nações lndustrializadas do Ocidente devem estabelecer um
"compromisso sério" com
os países em desenvolvimento.
Em discurso durante uma convenção de
proprietários de revistas norte-americanas,
Haig disse que se o Ocidente recusar a
atender os pedidos de assistência técnica,
"vamos causar no mundo
em desenvolvimento a radicalização e nos veremos diante
de uma nova onda de movimentos revolucionários".
Seja em Cancún (onde houve uma
conferência de cúpula sobre as relações Norte-Sul) ou no tema da Lei do Mar, ou nas
negociações globais, o Ocidente deve escutar os apelos dos países subdesenvolvidos —
acrescentou Haig.
Bolívia

Reagan e Figueiredo consideraram muito positivo seu encontro em
Washington, quando se conheceram e tiveram longas conversas
r

A análise
Fim

de

da

pressões e
Brasília — Para o Governo brasileiro, a inesperada disposição de o Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, visitar o Brasil é bem mais do que
um sinal de novos tempos nas relações
políticas e comerciais entre os dois paises. Marca, definitivamente, o final da
era de desentendimentos e pressões de
Jimmy Carter e o inicio de um diálogo
em bases de respeito mutuo.
Desta vez náo haverá pressões na voz
do próprio Presidente americano. Porque agora já há uma consciência de que
o Brasil costuma cristalizar se quando
lhe exigem alinhamentos prejudiciais
aos seus interesses internos.
O discurso do Presidente João Flgueiredo na Assembléia-Geral da ONU.
em setembro, representou um papel
preponderante na visita de Reagan.
Certamente, a decisão pode ser Interpretada como uma resposta imediata
ao tom em que Figueiredo expôs os
problemas que afligem os países do Terceiro Mundo. Foi um discurso "claro e
construtivo". O Brasil nâo "esperneou",
como era o mais provável e com isso
conquistou uma postura de dignidade
perante seus credores.
O encontro em Brasília sera bem
diferente da visita cortês e formal que
Figueiredo fez a Washington em maio
passado, embora em termos econômicos o contencioso entre os dois países so
tenha crescido, o fato ê que as relações
políticas apresentaram um avanço signifleativo, especialmente depois que
George Shultz assumiu o Departamento de Estado.
Shultz ê considerado um dos artlfices do interesse repentino de Reagan
pelo Brasil. Ele e um profundo conhece-

Dívida

externa

Washington — O Presidente Reagan
discutira em sua visita ao Brasil "o ajustamento do serviço da divida", segundo afirmou ontem na Casa Branca uma alta fonte
do Góverno americano, que reconheceu a
preméncia da viagem por causa da situação econômica e da necessidade do restabelecimento de melhores relações com a
America Latina, apôs a Guerra das Falkiands (Malvinas).
A presença do Presidente Reagan no
Brasil logo após as eleições de 15 de novembro, disse a fonte, "é muito apropriada" mas a data da vingem náo foi acertada
por este motivo. Estas eleições "sáo um
passo importante" no processo de democratizaçâo do Brasil, acrescentou.
A divida
A fonte destacou a realização "de disetissões para a recuperação da economia
do hemisfério" como o ponto prioritário da
visita ao Brasil. Colômbia e Costa Rica.
Disse que o ajustamento do serviço da
divida fara parte da agenda no Brasil. Essa
questão implica discutir ajustes nos pagamentos da divida brasileira. Mas ao ser
perguntado se estão programadas negociaçóes para o reescalonamento ou a renegoclação da divida (que podem ser meios
para o ajustamento do serviço), a fonte se
esquivou de responder, afirmando que essas palavras eram "explosivas" no Brasil.
A comitiva do Presidente Reagan tambem discutira em Brasília "problemas de
acesso aos empréstimos dos bancos privados". Segundo a fonte, o Governo americano jã adotou "medidas especificas" para
ajudar a manter o fluxo de crédito bancario ao Brasil. O Secretario de Tesouro,
Donald Regan. está intercedendo junto
aos bancos nesse sentido A fonte disse que
ainda náo Unha sido decidido se o Secreta
rio Regan acompanhara o Presidente na
viagem.
O segundo assunto prioritário e pre-

notícia

início

de

diálogo

dor dos problemas brasileiros e procurou. já na reunião da ONU. deixar claro
que uma nova etapa estava por começar. O Secretário de Estado esteve então com o Presidente João Figueiredo,
com o Chanceler Saraiva Guerreiro e
ainda encontrou tempo para um rápido
papo com os Ministros Delfim Neto e
Ernane Galveas.
As relações entre os dois países começaram a entrar em crise quando o exPresidente Carter anunciou uma cruzada em favor dos direitos humanos e
encomendou ao Congresso americano
elaborar um relatório sobre a situação
brasileira O Brasil reagiu e manifestou
o direito de delineara sua política interna, sem ingerências. Ao mesmo tempo,
Carter tentou interferir no acordo nuclear assinado com a Alemanha Ocidental. A resposta do então Presidente Geisei foi rápida: rompeu todos os acordos
militares, os primeiros que o Brasil assinou com um pais amigo.
De lá para cã houve mais baixos do
que altos No momento, as principais
questões de atrito estão na área econôjnica. Os Estados Unidos reclamam da
política brasileira de subsidiar seus pro-,
dutos de exportação, e em contrapartida aplicam sobretaxas e tentam retirar
o Brasil do Sistema Geral de Preferèncias.
,
No âmbito do GATT sáo esperados
novos problemas na reunião ministerial
de novembro, antes da visita de Reagan A principal proposta americana, de
incluir no GATT as discussões sobre
exportações de serviços, política de investimentos e de novas tecnologias, encontraiu no Brasil o seu mais ferrenho
opositor.

estará

em debate
Armando Ourique
mente sera o futuro das relações interamericanas após a Guerra das Falklands (Malvinas). A fonte reconheceu que aquele conflito havia prejudicado o relacionamento
dos Estados Unidos no hemisfério e que o
Presidente Reagan esta interessado em se
aproximar da America Latina. Lembrou
que durante a guerra o Presidente Reagan
havia afirmado na Organização dos Estados Americanos que havia "um potencial
ilimitado (para as relações» entre as duas
grandes massas de terras" do hemisfério.
Disse que haviam ainda dois outros
tópicos para a viagem, mas que estas eram
questões de mais longo prazo: a ameaça
para a segurança hemisferica e a promoção
da democracia. A Colômbia foi elogiada
por sua democracia e sobre o Brasil foi
assinalado que havia "um processo lento
para a democratização As eleições de 15
de novembro foram destacadas como um
passo importante nesse processo.
A fonte chamou atençáo para a importãncia das relações entre o Brasil e os
Estados Unidos, lembrando que os dois sáo
"países continentais
que seguem o regime
da livre iniciativa e que ambos são anticomunistas". Afirmou que as relações bilaterais caíram ao seu pior ponto em 1977 por
causa das divergências em torno de proliferaçáo nuclear e do respeito aos direitos
humanos. Assinalou que nos últimos dois
anos tinham havido "melhoras sigiüficativas" no relacionamento e que o Presidente
Figueiredo havia visitado Washington no
meio da crise das Falklands (Malvinas),
quando manteve um dialogo cordial" com
o Presidente Reagan. Disse que as chancelarias dos dois países estavam "cultivando
com cuidado" as relações bilaterais. A fonte reconheceu que. por motivos de geopolitica. o Brasil e os Estados Unidos "viam o
mundo diferentemente" e que suas politicas externas náo coincidiam em várias
questões, apesar da proximidade em mui
ias outras.

pede que a
Argentina controle
militares fugitivos
Buenos Aires — O Ministro da Defesa da
Bolívia, José Ortiz Mercado, pediu ontem a
seu colega da Argentina, Júlio Martinez Vivot, e aos três membros da Junta Militar de
Governo que sejam mantidos sob controle,
para prevenir "possíveis atividades conspiradoras", os quatro militares bolivianos que
se encontram no pais.
Segundo a agência UPI, Ortiz Mercado
teria pedido ainda o confinamento do exPresidente da Bolívia, General reformado
Luís Oarcia Meza, no Sul da Argentina. O
jornal Clarin disse que Meza esta hospedado
em dependência do III Exército argentino,
depois de morar no Circulo Militar de Buenos Aires. Oficialmente, náo se conhece os
endereços dos militares bolivianos.
A agência UPI informou também que o
Coronel Luís Arce Gomez, cuja nomeação
como Adido Militar da Embaixada da Bolivia em Buenos Aires foi revogada sábado
pelo Governo de La Paz, poderia ser chamado de volta a seu país, onde seria julgado
como traficante de cocaína. Arce Gomez foi
Ministro do Interior do regime de Garcia
Meza, durante o qual foram assassinadas e
torturadas centenas de pessoas.
Estão também na Argentina os Coronéis
Faustino Rico Toro. ex-diretor da Escola
Militar do Exército, e Freddy Quiroga. exchefe dos Serviços Especiais de Segurança.

Pinochet

escolhe

quem pode voltar
Santiago — O Presidente do Chile. General Augusto Pinochet, anunciou a forma"comissão de alto nível",
ção de uma
para
estudar o retorno ao pais dos chilenos no
exílio. Mas os que forem considerados aptos
teráo de "reconhecer a legitimidade do Governo supremo e da Constituição política de
1980".
— Só queremos a unidade nacional —
disse Pinochet, negando que a decisão seja
um sinal de debilidade do regime. Frisou
"o comque os selecionados teráo de aceitar
promisso de colaborar na construção de
uma sociedade livre e solidária que a nova
institucionalldade
configura", abandonando
"as ações
que motivaram" seu exílio.
A Igreja Católica do Chile estima que
cerca de 1 milhão de chilenos emigraram por
causa de sua militáncia política esquerdlstas ou por questões econômicas depois do
sangrento golpe militar que em 1973 derrubou o Governo constitucional do Presidente
Allende.
Uruguai feclia
semanário "Opeión"
Montevidéu — O Governo uruguaio fechou ontem definitivamente o semanário
Opcion (demoçrata-cristáo) acusando-o de
"ter-se convertido em
porta-voz de gnipos
políticos declarados ilegais".
O semanário anunciou, semana passada. a criação de ama "comissão nacional de_
cidadãos pelo voto em br^cn^-BS3"éiêíções
de 28 de novembro-.- NeSsãs eleições internas.
_ jserã3-eieÍLas as autoridades representantes
dos três Partidos legalmente reconhecidos:
o Nacional, o Colorado e a União Cívica.
O decreto que fechou o Opeión expressa
o semanário promoveu o voto em branque "simultaneamente
com a campanha inico
ciada no exterior, com o mesmo proposito,
marxistas e subversivos" que
por grupos
"perturbar
a normal institucional]querem
zaçáo do pais".
Papa

fa/

apelo

direto à China
Roma — O Papa João Paulo II fez ontem
um apelo direto ao Governo da China para
que permita o reatamento de relações entre
o Vaticano e a Igreja Católica Chinesa, rompidas desde 1949. com a ascensão dos comunistas ao poder, em Pequim.
O apelo foi feito durante conferência que
pronunciou na Pontificia Universidade Gregonana de Roma, a propósito da celebração
do quadricentésinio aniversario da chegada
rio missionário italiano Matteo Ricci a Chi
na. O Papa lembrou que Ricci esta sepultado em Peouim
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Miriam

do

Caso

parece
Assalto

Juiz nega
liberdade

Cr$

a

Lea Cabral
O Juiz cia 1" Vara Auxiliar cio Juri. Alberto Motta
Moraes negou, ontem, o
pedido de liberdade provi.sória para Léa Cabral, presa em flagrante por ter assassinado Valder Naziel,
depois de uma discussão
sobre batida de carros, no
Leblon, no dia 3. O juiz
determinou, ainda, sua
transferência da 14a DP
para o Instituto Penal Tafavera Bruce. em Bangu.
De acordo com os advogados Evaristo de Moraes
Filho e George Tavares,
Léa é primaria e de bons
antecedentes, tendo direito ao relaxamento da prisão. O Juiz Motta Moraes,
"a defeporem afirma que
sa não fez, de forma completa, a prova da primarieda acusada." E diz
dade "dimensão
do evento
que a
e suas características impõem, para garantia da ordem pública, a permanência da ré, presa".

do

leva

7milhões
B.

Real

Mantendo 35 pessoas
imobilizadas durante cerca de 10 minutos, cinco homens armados com revólveres e escopetas assaltaram ontem à tarde a agéncia do Banco Real da Estrada Vicente de Carvalho
1.585, em Madureira, e levaram CrS 7 milhões. Segundo os policiais da 27*
DP. Vila Cosmos, o assalto
foi audacioso e bem planejado.
Os assaltantes entraram
na agência por volta das
15h e se misturaram aos
clientes. Um deles se aproximou do guarda de segurança João Batista Oliveira, desarmou-o e anunciou
o assalto. Os quatro
cúmplices controlaram os
funcionários e clientes, enquanto o gerente Valmir
Reis de Oliveira era obrigado a abrir o cofre. Depois fugiram no Passat cinza metálico placa RX6000. abandonado em Magalhães Bastos.

A polícia de Teresópolis. embora não
conlirme oficialmente, não tem dúvidas
de que o corpo semicarbonizado encontrado na localidade de Campo de Prates. no último dia 18. é mesmo o da
vendedora de milho Miriam Irineu Mesquita, uma das testemunhas do seqúestro de Luís Carlos Jatobá e Mlsaque
Marques, ocorrido no dia 9 de janeiro de
81 em Piratininga, Niterói. Outro corpo
encontrado, totalmente carbonizado e
com a cabeça estourada a tiro de escopeta, seria de Cléber Irineu Mesquita,
irmão de Miriam.
Analisando uma fotografia de corpo
inteiro da testemunha do seqüestro —
que desapareceu há mais de 10 dias e
não compareceu a uma audiência na
Justiça, na semana passada — o médico-legista Nélson de Almeida Santos
destacou oito pontos de coincidência
entre a vendedora de milho e o corpo
encontrado e que são: estatura, dentes,
nariz, sobrancelhas, seios pequenos cabelos oxigenados, orelhas e dois anéis
que ela sempre usou nos dedos anular e
médio da mão direita e que morreu com
eles. A arcada dentária será enviada
para o IML do Rio, para exames complementares.
Primeiro corpo
O primeiro cadáver a ser encontrado
foi de um homem, no dia 16 de outubro.
Uma patrulha da Polícia Militar passa-

va pela antiga Rio—Bahia, perto da
ponte da represa de Guinle, junto a
Gleba 15 da Granja Comary, quando
viu alguma coisa se incendiando. Os
soldados se aproximaram e viram o
corpo de um homem junto a alguns
pneus e arames "ovelhos. Segundo regiscorpo está em estado
tro da 101" DP.
qiie é impossível determinar as suas
características físicas".
No local, o delegado Valterson Botelho, de Teresópolis, recolheu dois cartuchos de arma calibre 12. deflagrados, de
marca CBS Velox. Segundo o médicolegista Nélson de Almeida Santos, os
criminosos "estouraram a tiro de escopeta a cabeça da vítima". Os assassinos
ainda partiram sua perna esquerda,
provavelmente passando um carro sobre ela, e depois derramaram gasolina
sobre o corpo e atearam fogo. Só se sabe
que o corpo é do sexo masculino pelo
pènis.
Corpo da loura
O encontro do corpo passaria despercebido, e seria mais um crime de autoria
desconhecida, se dois dias depois não
tivesse aparecido morta, em situação
idêntica, uma mulher loura, nas proximidades da fazenda de Carlos Stein, em
Prates. E se pessoas, ainda não identificadas, náo tivessem ligado para os policiais da 101" DP e informado que a
morta era Míriam Irineu Mesquita, tes-

temunha do caso Misaque-Jatobá. e o
homem morto seu irmão. Cléber Irineu
Mesquita.
A policia iniciou, então, as primeiras
investigações para apurar os dois crimes. O médico-legista Nélson de Almeida Santos, chefe do IML da 3* Coordenadoria de Segurança, examinou ontem
minuciosamente os dois corpos. O do
homem, ele chegou à conclusão de que é
praticamente impossível qualquer tipo
de identificação.
Sobre o corpo da loura, o médicolegista praticamente o reconhece —
através de uma fotografia de Miriam —
como sendo o da testemunha do sequestro. Para o médico, as possibilidades de
nao ser Míriam são de 1 %. Examinando
detalhadamente a fotografia de corpo
inteiro de Miriam e a comparando com
a morta, o médico-legista alinhou oito
semelhanças.
O corpo está totalmente carbonizado
da altura do tórax para baixo. O rosto,
um pouco deformado. A perna- direita
da vitima foi quebrada propositadamente — tal como fizeram com o homem — talvez com as rodas de um carro
passando sobre a perna. Antes de morrer.
mulher foi torturada e sofreu tanto
"quea morreu
mordendo a língua". Sobre
os pontos coincidentes, o legista alinhou o nariz, as sobrancelhas, a estatura. os dentes, os seios pequenos, a estatura, os cabelos oxigenados e o mais

Jatobá
Bartolomeu Brito
'
importante: na fotografia. Miriam usava
dois anéis nos dedos anular e médio, da",
inao direita Na mão da mulher morta,
haviam dois anéis idênticos e nos mesmos dedos . O legista e o delegado Va}-"
terson decidiram, ontem á noite, enviar
para o IML do Rio a arcada dentária dá
morta e tentar localizar seu dentista
particular para identificá-la.
Outra informação que pode levar a
polícia a adiantar a identificação dos mortos chegou a delegacia ontem à tarde. Miriam tem parentes em Teresópolis
e. tanto ela como seu irmão Cléber,
estariam escondidos nesta casa. para
fugir dos seqüestradores de Misaque e
Jatobá. Procurada por oficiais de Justiça da 1* Vara Criminal, de Niterói, para
prestar depoimento, na semana passada. ela não foi encontrada.
Durante as investigações para apurar o duplo seqüestro de Piratininga,
Miriam. ern depoimento ã policia, disse que dias depois de Mlsaque e Jatobá
terem sido seqüestrados, seus dois ir-mãos, Cleber e Candy, se mostraram
bastante nervosos, tão logo se espalhou
a noticia do seqüestro e do roubo na
casa de Anisio Abrahào David. Como os
dois tinham fama de arrombadores de
casa. pediram a Miriam CrS 2 mil "para
uma transação". Dias depois, eles sumiram de Piratininga e Miriam foi encontrá-los na casa de parentes, em Teresópolis.
Arquivo 25.2.8>*-
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Philips
pega

Principal testemunha, Míriam passou um mês numa delegacia.
Qliando a proteção acabou, mudou o depoimento e desapareceu

TV PHILIPS LUXO
TL-6107 17" (44 cm).
Preto/branco. Portátil,
com alça embutida.
8 teclas eletrônicas para
seleção de canais.
Antena telescópica.
Som e imagem
instantâneos. Funciona
em 110/220 volts.
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TV PHILIPS SUPER
LUXO TL-6108
20" (51 cm).
Preto/branco.
Totalmente
transistorizado. 8 teclas
eletrônicas para seleção
de canais. Som e
imagem instantâneos.
Funciona em
110/220 volts.

ELETROFONE PHILIPS
BEETHOVEN AH-853. 2 em 1.
Toca-discos automático e rádio
AM/FM estéreo.
Acompanham 2 caixas acústicas.
Tampa acrílica.

TV PHILIPS CT-3000
20" (51 cm).
Em cores. Cinescópio
Hi-Bri/ln-Line. Imagem e
som instantâneos.
Seletor de canais
Seletronic, com 8 teclas.
Baixo consumo de
energia. Funciona em
110/220 volts.

Restam apenas duas testemunhas
Niterói — Com o desaparecimento
pre foi boa empregada, muito fechada e
aparentava ser extremamente pobre.
da vendedora cie milho verde Miriam
Disseram, ainda, que no dia lõ de deInneu Mesquita, o processo cio sequestro de Misaque Jose Marques e Luís
zembro — dois dias antes da assinatura
Carlos Jatoba passou a ter duas testeda escritura declaratória — ela havia
deixado o emprego. Antes disso, havia
munhas: Anthonv Ribeiro Guerra, que
comprado roupas novas, como se prepajâ desmentiu o reconhecimento do detetive Edir Marins, o Hizoca. o que havia
rasse para uma viagem.
Na escritura declaratória, a testemufeito na DRF. no Rio; e o comerciante
Hélio Ambrósio, dono de um restaurannha diz que "Douglas Siqueira Peixoto
foi por mim reconhecido como o elete de Piratininp, que nao reconheceu
mento que participou ativamente do
nenhum dos seis acusados como os hoseqüestro, inclusive fazendo disparos de
mens que participaram do duplo searma de fogo para o chão contra uma
questro.
das vítimas e batendo na outra antes de
Miriam havia reconhecido na DRF o
detetive Douglas Peixoto Siqueira, na
os dois serem conduzidos para um dos
época lotado na 79a. DP. como um dos
carros cios seqüestradores".
"No entanto, a bem da verdade, estes
seqüestradores. Antes que Anthony
desmentisse o reconhecimento de Edir
fatos nao sáo e nunca foram verdadeiMarins, ela assinou uma escritura declaros. vez que, muito embora as cenas do
ratória no cartório do 4o Oficio, nesta
seqüestro tenham-se passado daquela
cidade, no dia 17 de dezembro do ano
forma, Douglas Siqueira Peixoto nunca
passado, dizendo que havia apontado o
participou e tão pouco foi visto no local
antes, durante ou depois do seqüestro."
policial por vingança. A escritura soao
Juiz
Paulo
mente foi apresentada
No documento, a vendedora de milho
Lara. da 2a. Vara Criminal, no dia 5 de
ter sido casado
cita o fato de o policial "tendo
março, pelo advogado Marcos César
sido mal
com uma prima sua,
Cunha, que defende quatro dos cinco
marido, maltratando bastante a mupoliciais acusados, entre eles Douglas.
lher, razáo pela qual fez com que não
terminar o desgostasse dele". Antes de"viver
Deixou emprego
atordoada
mentido, Míriam disse
"coaDurante as investigações policiais.
pelo constante remorso" e que foi
Míriam teve que ser apanhada em Teregida para assim proceder pelos policiais, que diziam que Douglas era um
sópolis. onde morava seu pai, Cícero
dos seqüestradores".
Irineu Mesquita, pelo delegado Arnaldo
Nas alegações finais da acusação, o
Campanha. Dai em diante, ela passou
mais de um mès acautelada na DRF.
promotor Hisashi Kataoka, disse estranhar o conteúdo da escritura declaratójuntamente com Anthony. Ao deixar a
ria, "com linguagem tão escorreita e
delegacia, Miriam trabalhou durante
técnica, muito acima da capacidade intres meses como doméstica.
telectual e cultural da declarante, o que
Seus patrões — pedindo para não se
é bastante sintomático e revelador".
identificarem — disseram que ela semCompanhia
Vale do Rio Doce
A b«"â

FRIO

AVISO AOS DEBENTURISTAS
1." EMISSÃO
<
A partir de 01/11/82. inclusive, iniciaremos o pagamento de (uros. mediante
apresentação do cupom n° 04 a base de 2.43143% sobre o vaior nominal
atualizado das debêntures, correspondendo a CrS 624 01 por debênture nos
seguintes endereços
Agências qp Umbanco, no Horário de 10 00 as 15 00 hs
No Rio de Janeiro. Av Rio Branco, 37 - S. Loja
Em Sâo Paulo Rua da Quitanda. 157 - 1.' subsoio
Em Belo Horizonte Rua Cari/os. 166 - 9° andar
Em Brasília Av W3 - Quadra 503 - Bloco "A" - loja 65
Em Porto Alegre. Rua Sete de Setembro, 1073 - 3C andar
Escritórios da CVRD. no horanp de 9 00 as 11 00 hs e 14 00 as 16 00 Hs
Em Vitoria Av Governador Bley. 236 - Térreo
Em Itabira Sede do Areâo - Sala 012
De acordo com a legislação em vigor, os juros recebidos por pessoas ftsicas
serão tributados na fonte. no ato do pagamento a alíquota de 20' Os juros
recebidos por pessoas jund*cas nâo soúerâo a incidência do imposto de renda
na tonte
Os debenturistas pessoas físicas, que optarem pela identificação deverio
apresentar identidade e CPf
Os representantes dos debentuistas deverão apresentar se mun dos de pro•
curacâo com poderes específicos
Agente Fidunano
Novo Norle S'A - Corretora de Valores

O BONZAO JÁVIROU POVO

Rio de Janeiro. 26 oe outubro de 1982
LUIZ DO AMARAL DF. FRANCA PEREIRA
Diretor V»ce Pres«de^te e de
Redações com o Mercado

TV PHILIPS CT-3000
14" (37 cm).
Em cores. Seletor de
canais Seletronic com
8 teclas de seleção do
tipo push-button e
8 potenciômetro£ de
sintonia, localizados em
compartimento lateral.
Alça embutida na parte_
superior. Antena
telescópica.
110/220 volts.

ELETROFONE PHILIPS
AH-902. 3 em 1. Toca-discos
automático, tape-deck,
rádio AM/FM e 2 caixas acústicas.
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<\
PHILIPS
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Cristina Paranaguá
Detr an
plano

caminho do Maracanã, o Ministro conversou com passageiros

Severo

Metrô

acabar
promete
até

março

Pouco mais de uma semana depois
Teóde o presidente do Metrô, Carlos
"a situaphilo, declarar em Brasília que
çào financeira do Metrô está muito
ruim", o Ministro dos Transportes, Cioraldino Severo, anunciou, ontem, no
Rio, a conclusão de toda a rede básica,
até Acari. em março do ano que vem.
Para isto, o Governo federal vai liberar
Cr$ 5 bilhões 200 milhões ainda este
ano, e CrS 14 bilhões 100 milhões do
orçamento de 1983.
Cloraldino — que, acompanhado do
presidente do Metrô e do secretário
Adhyr Veloso, percorreu em trem especiai a linha 2 até Inhaúma — anunciou
também a liberação, na semana passada, de um empréstimo de CrS 8 bilhões
300 milhões, pelo BNDE, para a compra
de mais 28 carros. 14 para a linha 2 e 14
para a linha 1. Segundo o Ministro, a
extenção da linha 2 até a Pavuna foi
abandonada "pelo menos por en
quanto":
Harmonia
A Pavuna é o centro concentrador
do movimento de toda a Baixada Fluminense. Se estendêssemos até lá a linha 2. certamente a grande demanda de
passageiros iria comprometer o funcionamento normal do sistema. Para evitar isto, paramos em Acari. Entretanto,
vamos cuidar da melhoria do sistema
ferroviário que serve ao bairro, garantindo conforto aos moradores — explícou.
Pouco antes da chegada do Ministro
Cloraldino Severo, o Secretário Estadual dos Transportes, Adhyr Veloso.
afirmou que o atraso na liberação de
verbas pelo Governo federal "nao tem
qualquer implicação política, mas devese. apenas, as dificuldades financeiras
que enfrenta com todas as estatais".
Acrescentou que nfto existem problemas no relacionamento entre os Governos federal e estadual, "que é bom e
harmonioso".
Segundo o presidente do Metrô. Car->
los Teophilo. a divida externa da companliia, para ser paga a longo prazo, é
de aproximadamente um bilhão de dólares. Apesar da liberação de CrS 5 bilhões 200 milhões, pelo Governo federal,
Teòphilo prevê, para este ano, um deficit orçamentário de CrS 4 bilhões tiOO
milhões: somente ás empreiteiras — que
praticamente pararam as obras — o
Metrô deve CrS 9 bilhões.
Com a verba deste ano, pagaremos ao menos 50% da dívida com os
empreiteiros. Assim, garantimos a retomada do trabalho em ritmo normal,
pagando o restante com o orçamento de
1983 — explicou Adhyr Veloso. Os CrS 5
bilhões 200 milhões estão divididos: CrS
4 bilhões em recursos de Governo federal e CrS 1 bilhão e 200 milhóes da cota
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Luiz Fernando domes
do Estado no Programa de Mobilização
Enérgetica, também controlado por
Brasília.
Para o ano que vem — garantindo a
conclusão das obras na rede básica — o
Ministério dos Transportes vai liberar
Cr$ 5 bilhões, já previstos no orçamento
da União, e mais uma verba adicional
de Cr$ 3 bilhões. A isto se vão somar CrS
2 bilhões do Estado e CrS A bilhões 100
milhões da cota proveniente do Programa de Mobilização Energética. Cloraldino Severo revelou que, desde 1975. foram investidos pela União Cr$ 345 bilhões nas obras do Metrô.
ü relacionamento entre Estado o
Uniôo é o melhor possível. Sem a preocupaçáo cie reivindicar a paternidade
da obra. temos consciência de que. por
seu grande porte, nenhum dos dois podena realiza-la sozinho. Como prova
disto — do bom relacionamento — lembro que com CrS 100 bilhões o Estado do
Rio loi o mais beneficiado com recursos
da União — concluiu Severo.
Passeio na linha
O Ministro dos Transportes foi recebido na estação do Estãcio por Carlos
Teòphilo e Adhyr Veloso. Num trem
comüm da linha 2 — com quatro vagões
em vez de dois — a comitiva seguiu até a
estaçao do Maracanã, provocando a
curiosidade dos passageiros, assustados
com as câmaras de televisão. Poucos
reconheceram o Ministro.
O Metro carioca tem uma média
de sete milhões de passageiros por quilômetro, durante um ano. Em Suo Paulo, este numero sobe para 13 milhões. E
claro que desejamos chegar ate a Pavuna e atender a região de Copacabana e
Leblon. na Zona Sul. Mas todos tém
conhecimento também das dificuldades
econômicas, nao so do país, como de
todo o inundo — comentava Cloraldino
durante a viagem.
Na estação do Maracanã, a comitiva
passou para um ônibus sobre trilhos —
construído pela CTC e movido a diesel,
com o mesmo motor dos ônibus comuns. Cloraldino percorreu as obras
nas estações de Maria da Graça e
Inhaúma, passando direto por Triagem
e Del Castilho. Quase não viu operários
porque o trabalho das empreiteiras está
praticamente parado por falta de recursos. Bem-humorado, concluiu:
Em 1976, inúmeras empreiteiras
procuraram o Ministério do Planejamento, com reclamações, informando
que iam quebrar. Mas quando o ano
encerrou, curiosamente, quase todas
apresentaram balanços bastante favoravels. Eu conheço os empreiteiros e sei
que eles vão concordar em prosseguir
com os trabalhos, agora também, recebendo no ano que vem.

contra
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ESTADUAL:
acidentes
SALVADOR MANDIM
Brasília — O diretor do
Departamento Nacional
N.° 1152
de Trânsito — Denatran,
Geraldo Alvarenga, disse
ontem que, em novembro,
serão tomadas medidas especiais para evitar acldenMINISTÉRIO DA SAÚDE
tes de trânsito em oito locais do Rio, incluindo a
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Praça da Bandeira, onde
no ano passado morreram
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES
quatro pessoas e 55 ficaTOAAADA DE PREÇOS N° 084/82 — C.G.L.
ram feridas.
EDITAL N° 338/82 — C.G.L.
Entre as medidas que
poderão ser tomadas estão
AVISO
as mudanças de lugar e de
tempo dos sinais, colocaA Comissão Geral de licitações da FUNDAÇÃO OSWALDO
CRUZ torna publico para conhecimento dos interessados que. no
ção de faixas de segurança
12
de Novembro de 1982. às 10 00 horas, receberá propostas
dia
para pedestres e mais
o fornecimento e instalação de diversos equipamentos para
para
guardas de trânsito, adlanLaboratório e Ar Condicionado Central.
tou o diretor do Denatran.
O Ed'tal contendo maiores esclarecimentos poderá ser adquirido ao preço do CRS 500.00 (QUINHENTOS CRUZEIROS), na sala da
Ele ressalvou, porém, que
Comissão, situada no 1o andar do Pavilhão Figueiredo Vasconcelos,
essas medidas só serão deA Av Brasil, n" 4 365 — Manguinhos, RJ. no horário do 8 30 às
finida nos próximos 15
11 00 e das 13 00 às 16 00 horas
Rio do Janeiro. 25 de Outubro de 1982.
dias, quando os projetos
RONALDO CÉSAR MATTIODA DE LIMA-CGL.
que estão sendo elabora(P
dos ficarão prontas.
Geraldo Alvarenga disse
que os projetos são de responsabilidade do Detran
do Rio e da Coordenação
dos Programas de Pósímrasssi
Graduação de Engenharia
da Universidade Federal
tjr
do Rio de Janeiro (UFRJ),
sob supervisão do Dena- LBA FUNPAÇÀO UGlAO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA
tran, segundo convênio firmado entre esses órgãos
há seis meses.
AVISO
Informou ainda Geraldo
Alvarenga que até o fim do
próximo mês o projeto da
TOMADA DE PREÇOS N° 02/82
Praça da Bandeira e dos
outros sete locais estarão
A Divisão de Engenharia do Departamento de Patrimòprontos e serão executanio leva ao conhecimento dos interessados que na forma
dos visando diminuir o núdo
Decreto n° 73 140. de 09.11.73, será realizada a
mero de acidentes nesses
Licitação
para obras de construção de restaurante no 10°
pontos negros (locais onde
pavimento do EdilicioSede da LBA do Rio de Janeiro, sito à
ocorrem muitos acidentes)
Avenida General Justo n° 275, Centro — RJ.
do trânsito carioca: Rua
No dm 09 de novembro de 1982, às 15 00 horas, no 2°
andar do bloco "B" do prédio n° 275 da Avenida General
São Francisco Xavier com
Justo—RJ, serão recebidos, apreciados e julgados, por
Av. Maracanã; Av. FranComissão a ser designada, os documentos de habilitação
cisco Bicalho, entre a Leodos interessados, bem como as respectivas propostas, em
poldina e a Rua Elpídio
envelopes fechados, para abertura em sessão subseqúerv
Boa Morte.; Rua São Frante. em data a ser marcada para posterior julgamento pela
cisco Xavier, em frente à
mesma Comissão.
Universidade Estadual do
O Edital o seus Anexos poderão ser obtidos mediante
Rio de Janeiro; e Av. Presiigamento de CrS 15 000.00 (quinze mil cruzeiros) no
dente Vargas, em frente â
e
de Patrimônio, à Avenida General Justo.
gilepartamento
275. 2° andar do bloco "B", onde serão prestados quaisCentral do Brasil.
O diretor do Denatran
quer esclarecimentos durante o horário das 10 30 às 17:00
horas, havendo um exemplar do Ednal para consulta
esclareceu que ponto nepublica.
gros também importantes,
como a Av. Brasil, por
Rio de Janeiro. 22 de outubro de 1982
exemplo, deverão ter pro(as ) MANUEL MENDEL ADELSON
jetos elaborados no proxiCHtí E DA DIVISÃO DE ENGENHARIA
mo ano e postos lago em
(P
execução.
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AVISO
CONCORRÊNCIA N° 02/82
A Comissão de Alienação da Direçáo Geral do INPS leva ao
conhecimento dos interessados, pessoas físicas e juridicas, que receberá, até às 10 00 horas do dia 29/11/82. na
Rua Pedro Lessa n° 36, sala 422, Castelo. Rio de Janeiro
(RJ), onde sçrã procedida a abertura, propostas para
compra de MOVEIS DE MADEIRA e DE AÇO, MAQUINAS
DE ESCRITÓRIO. APARELHOS ELETRICOS e outros materiais, no estado de conservação em que se encontram. O
edital completo poderá ser obtido no horário de 10.00 às
14:00 horas, no citado endereço, onde também serão
prestados maiores esclarecimentos (P
¦CAIXA
licowMnca
IfIMRAl

LICITAÇÃO
JÓIAS
A

DE

SELECIONADAS
Econômica

Caixa

Federai

venderá através de Licitação
—
— a
propostas fechadas
físicas
e jurídicas,
pessoas
jóias altamente selecionadas.

27,

29 de

28,

e 03

01

dias

25,

dias

EXPOSIÇÃO:

26,

outubro
de

10h às

bro das

e

novem-

16 horas.

Dia 04 de novembro das
10

às

12

horas.
dia

LICITAÇÃO:

04/11

às

13

horas
LOCAL: Avenida Rio Branco,
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Companhia
Vale do Rio Doce
Companhia Abaria

AVISO AOS DEBENTURISTAS
2* EMISSÃO
A partir d© 01 11 02. iniciaremos a entrega dos certificados de debêntures
subscritas, nos mesmos locais onde foram habilitados os direitos
Lembramos aos Senhores Debenturistas que. a partir da mesma data. sera
facultada a conversibilidade dedebêntures em ações Ordinanas e Preferenciais, na
proporção respectivamente de 64,336°o e 35,664%. de acordo com a seguinte
fórmula
D
onde
Q
A » 0.90
•Q" - e a quantidade de AçOes Ordinárias e Preferenciais resultantes da conversão
uma debênture,
"D* - de
éo valor nominal unitário de uma debônture, acrescido de correcâo monetária
calculada desde a data de emissão ate o primeiro dia do môs em que ocorrer
a conversão, r e*ponencialmentp por dias decorridos ate o dia da conversão,
de acordo com a variação do índice da Obrigação Reajustâvel do Tesouro
Nacional, verificada entre o mês de conversão e o mes imediatamente
*A" - fposterior
a modia ponderada da cotação mídia diária de todas as acôes ao portador
da CVR D negociadas nos últimos trinta pregões da Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro, excluindo-se o d»a"A da conversão
lot interior ao resultado da divisío do
Guando o valor eipresso por
valor do capital social da C V R D pelo numero de ações, prevaleceiâ este ultimo
como substituto do encontrado para A
Agente Fiduoário:
SIW CorBor* de Vftloft e Cá*l< Lida

JO

AGORA VOCÊ ELEITOR DO PDS.

tem
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REFRIGERADOR
CÔNSUL LUXO ET-2837.
285 litros (10 pés).
Nas cores amarela azul,
branca e vermelha.

REFRIGERADOR
CÔNSUL SUPER LUXO
ET-2835.
285 litros (10 pés).
Nas cores amarela, azul,
branca, marrom e
vermelha.

REFRIGERADOR
CÔNSUL BIPLEX
CB 4323
430 litros (1 5 pés).
Nas cores azul, branca,
marrom e vermelha.

REFRIGERADOR
CÔNSUL GRAN LUXO
ET-3533.
340 litros (12 pés).
Nas cores amarela, azul,
branca, marrom e
vermelha.

¦

¦¦¦
PONfO

Consii*&
PckÍtúo rttemauonal de quotdode.

FRIO

(\
O BONZÂO JÁVROU POVO
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beijam

Quatro
Trânsito
estrada
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Drummond
aos—seus
Fofo» tio Rogério Rei»

na
nova

é

perigoso
Cinco minutos junto do
pequeno largo no inicio da
Estrada Grajau—Jacarépaguá sào suficientes para
pressentir o perigo vivido
pelos moradores das redondezas. Os carros vèm
de Jacarepaguá acelerados pelo declive da pista e
entram a toda velocidade
multas vezes cantando
os pneus — na Rua José do
Patrocínio, fazendo pequena curva. Não há sinal no
local e os pedestres, correndo, atravessam as duas
pistas da estrada por cima
do canteiro divisório.
Ta horrível isso aqui.
O que vai morrer de gente
não vai ser mole. Tem
criança de colégio aqui e
você fica horrorizada com
eles atravessando — diz
Maria Idalina da Silva. Como ela, outros moradores
se queixam também de
que, com a duplicação da
estrada, acabaram com a
calçada da esquina da José do Patrocínio com Visconde de Santa Isabel, justamente onde os carros
que descem de Jacarepaguá fazem a tomada de
curva.
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TENSÀO
O pequeno largo, no
Grajaú, e o ponto de encontro das ruas José do
Patrocínio e Visconde de
Santa Isabel com a Avenída Menezes Cortes — a conhecida Grajaú—Jacarépaguá, que foi entregue
duplicada no sábado. Com
curvas perigosas, a estrada. 110 entanto, está bem
sinalizada, oferecendo
uma viagem tranqüila de
15 minutos — média de 70
km h — de um bairro a
outro, sem os antigos congestionamentos.

A inibi^do do pocta desapareceu no Jim da honienagem, entre muitos beijos e abra^os

^H
^Bl.

Mas se, por um lado, as
curvas mais perigosas estão bem sinalizadas, o
mesmo não ocorre junto
do pequeno largo. Quando
acaba a pista de descida
da estrada, os motoristas
têm que fazer uma pequena curva, para seguir pela
R ia José do Patrocínio.
Náo há sinalização para se
diminuir a velocidade ou
estar atento ao fluxo de
tráfego que vem pela prOpria José do Patrocínio ou
Visconde de Santa Isabel.
Desde sábado estou
com uma tensão nervosa
terrível — queixa-se Dalva
Aguiar que, morando na
José do Patrocínio, anda
bastante aflita com seus
quatro filhos, que a toda
hora têm que atravessar as
pistas da Grajau —Jacarépaguá. No próprio sábado
de inauguração, lembra
ela. um frescão entrou a
toda velocidade na curva
esquina de José do Patrocínio com Visconde de
Santa Isabel — e bateu
com a roda no meio-íio,
onde não ha mais calçada
(o meio-flo fica colado ao
muro da casa n" 132).
"Imagina se tivesse alguém passando por ali",
adverte.
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— Nào sou tào conhecido assim.
Estou muito longe de ter a popularidade de um jogador de futebol ou de um
cantor.
Os pequenos e cristalinos olhos
azuis Dxavam o chào e nào o interlocutor; a voz era baixa, interiorizada; o
comentário, se revelou mais uma vez a
timidez e humildade do poeta mineiro,
nào correspondia à realidade da homenagem de ontem aos seus §0 anos: um
público formado por quatro gerações
aplaudiu e beijou Carlos Drummond
de Andrade; seguiu-o pelos corredores
da Biblioteca Nacional, tocou-o e estendeu-lhe dezenas e dezenas de pedaços de papel para autógrafos, dados
com canetas emprestadas.
Comparado a Fernando Pessoa,
Garcia Lorca, T. S. Elllot e Machado de
Assis, Drummond reagiu à idéia de um
Prêmio Nobel como uma criança à
fanpossibilidade de se deparar com "com
tasmas e bichos de sete cabeças:
horror". Para a homenagem, tinha
uma hipótese: "Certamente", afirmou,
"é mais uma forma simpática de assinalar o ano internacional do idoso."
Com carinho, sem medo
A presença do arredio poeta era a
grande dúvida até momentos antes da
inauguração da exposição em homenagem aos seus 80 anos. Mas Carlos
Drummond de Andrade quebrou seu
inveterado hábito de fugir de festas em
sua homenagem. "De início", revelou,
"eu fiquei melo assustado, mas agora
estou achando bom. Afinai,-.quem não
gosta de receber carinho?"
Calça marinho e paletó impecávelmente branco, tendo sempre a seu lado
a filha Maria Julieta. o poeta disse que
não faria um balanço de sua obra. por
ser um processo contínuo, e que seu 80c
aniversário não sera comemorado em
família: "Afinal, fazer 80 anos náo é
nenhum ato de bravura, nenhum geste
heróico. É apenas uma contingência."
Mas emocionou o poeta a descida
das escadas da Biblioteca: no hall e
nas escadarias, crianças, adolescentes,
adultos e senhores, comprimidos, levantavam suas mãos para o aplauso a
Drummond. "Oh! que maravilha!",
suspirava, entre eles. o escritor Antõnio Carlos Villaça. Endossavam os vivas da homenagem Aurélio Buarque
de Hollanda. Afonso Arinos de Mello
Franco, Tristáo de Athayde. Paulo
Mendes Campos, Marcos Vinícius Villaça, Josué Montello, entre outros.
"O maior
poeta"
Mãos nos ombros de Maria Julieta
ou cruzadas. Drummond esboçou um
sorriso amarelo e o gesto de reprovação de um avô à arte do neto a José
Guilherme Merquior, que o chamou de
"o maior
poeta brasileiro".
Falando de improviso, o escritor José Guilherme Merquior fez uma rápida
apreciação da obra de Drummond, que
ouvia de cabeça baixa.
Confessou-se inibido ao fazer a apresentaçáo de alguém que ele considerou
"um exemplo mais acabado de um
clássico moderno". — E o nosso Baudelaire. um grande poeta e com fluència
romântica. Grande poeta social que
soube acrescentar a poesia brasileira
um grau de consciência social e dentro
dele um grau de consciência ética inigualado. Drummond ê a consciência
brasileira no seu sentido mais fecundo
e mais ético. E também um poeta clvico que soube celebrar os valores da
nacionalidade.
— Encontramos em seu trabalho —
continuou Merquior — o trato da linguagem e poucos poetas souberam como ele juntar o coloquial ao nobre, e
popular ao culto. Essa capacidade de
síntese juntando o humor de sua poe-
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Regis Farr
sia faz com que sua obra nos lembre- a
de Machado de Assis.
O agradecimento
Com todo o cuidado possível, D rummond retirou do bolso de seu paletó
uma folha de papel, dobrada em quatro: era seu discurso de agradecimento,
lido com uma voz tomada pela
emoção:
"Sr Secretário de Cultura.
Marcos
Vinícius Villaça, Sr Subsecretário do
Patrimônio Histórico e Artístico, Irapuan Cavalcanti de Lyra, Sr" Diretora
da Biblioteca Nacional. Célia Ribeiro
Zaher. Meu caro Merquior. Minhas
amigas e meus amigos, ao ter notícia
de que se preparava esta exposição,
depois da surpresa natural, ocorreu-me
uma explicação que até agora nào
acho de todo fora de propósito:
— Certamente é mais uma forma
simpática de assinalar o Ano Internacional do Idoso. Sim, porque sou um
dos brasileiros que, pelo simples fato
de existir, atesta que em nosso pais a
vida humana vai alcançando maior
duração.
Depois, encontrei outro motivo para
este ato de requintada cordialidade: a
administração cultural do pais distlngue, através da minha pessoa, os inúmeros usuários da Biblioteca Nacional,
que incessantemente se alimentam de
seus serviços para a criação intelectual, e dos quais ê símbolo inesquecível
Raimundo Magalhães Júnior. Ao longo
da vida, tenho freqüentado esta casa,
senão com a assiduidade que desejaria,
pelo menos com um amor que vem
desde o dia remoto em que subi os seus
degraus e pude reverenciar o seu então
diretor, mestre Rodolfo Garcia. Aqui
reuni material para alguns trabalhos, e
no silêncio destas salas passei horas
saborosas, dessas que a gente náo sente que estão passando e que, paradoxalmente. nunca se esquecem.
Resta, ai de mim, o último e discutivel fundamento desta exposição: lembrar o'meu serviço literário. Obviamente, não estou habilitado a julgá-lo,
mas tenho fortes razões para afirmar
que não sou o escritor que vêem em
mim, e sim alguém que, com razoável
gosto pela literatura, piocurou dar o
seu recado sem maiores lampejos, e
com evidentes limitações de formação
cultural, buscando apenas náo faltar
ao sentimento de liberdade e justiça —
o que. de resto, deve ser peculiar aos
que escrevem para o público, mesmo
que, como é o caso, nào tenham pretensào de doutriná-lo. Ainda aqui. prefiro
acreditar que a Secretaria de Cultura e
a Biblioteca Nacional, como o meu
caro Merquior. pretehdem consagrar,
mais que um determinado escritor, a
figura do trabalhador de letras, representado acidentalmente num deles
que conseguiu chegar aos 80 anos acreditando na literatura como fator de
entendimento entre os homens.
Aos que promoveram este ato, e aos
que a ele assistem, o meu coração
profundamente agradecido."
Tào logo terminou seu agradecimento, Drummond viu-se cercado por
amigos, admiradores, abraços, cumprimentos e pedidos de autógrafos. O
cerco ao poeta era tanto que ele teve
"seqüestrado" de seus admiraque ser
dores, indo para o gabinete da diretora.
Lá, na porta, formou-se imensa fila. Por
longo tempo, com uma caneta emprestada daqui, outra dali, nào fez outra
coisa senão dar autógrafos. Cansado,
preocupado, Drummond pediu, por
fim:
— Deixem-me ir para casa. Minha
mulher esta doente e eu não gosto de
deixá-la so.
80

Mais Drummond no caderno comemorativo de seus HO anos e no fí
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TRAFEGO MOROSO
A estrada só resolveu
a subida para Jacarepagua, mas aqui estragou turio, reclama Mariana Souza de Mesquita. Ela quer a
calçada de volta e um sinal
para o local. Além disso,
lembra que por volta das
7h da manhã continuam os
engarrafamentos, quando
os carros que vém de Jacarepaguá enfrentam um fluxo lento de tráfego, na Rua
Jose do Patrocínio.
Dalva Aguiar adverte
para o perigo enfrentado
pelos sócios da Associação
Atlética Light. que tem um
portão para a Rua José do
Patrocínio. No sabado a
noite, na saída da discoteca do clube, lembra que
foram vários os freqüentadores quase atingidos pelos carros que desciam velozmente.
Diz ela que, no sabado.
durante a inauguraçao da
duplicação da Grajau—
Jacarepagua. duas promessas foram feitas pelos
políticos presentes, canriidatos as eleições: seria em
breve construída uma passarela no local; e os moradores voltariam a ter a calçada perdida A propnetária da casa 132 teve parte
de seu terreno desapropriado na justiça para o
futuro alargamento. A cas i esta alugaria, ná<> havia
. r cm para «íflrmar a
* <Hmí>

EXISTEM DUAS BAHIAS:

Drummond, de cabeça baixa, ouviu os elogios de Merquior ((.') e de Marcos Villaça.

A QUE VOCÊ CONHECE E A QUE VOCC VAI CONHECER NO
"l

Construtora Mendes Júnior S.A.
COMPANHIA ABERTA
CGC 17 162 082000 \-73
AVISO

AOS

DIA 7 DE NOVEMBRO.
Da ^ o? "ovef^o a Revsta oo Dcr-roo vai
esta- ra> tancas ccm u^a eaçào mu>to ésoecial
Cheâ oe cores, terr-oero e poesa
A eoçáo especai oedcacia a Ba^a
Náo a velha Ba* a que você corívce
Mas uma wa Bate. con seus
novos txyiios tunsticos
Cot oa 'oiev;s dos Dares e restaures a,«
estáo na moda
E cas bias que verões as roucas que vesteci
os novos baianos
E esta a nova Bate que voce vai satcea' no
oomroo o ugar ideai csa<a suas ie.,:as oe ve<áo
Aecfiçáo espeoal ao ca 7 ce ro^co .a
eveuiar rxy todo o BrásE v3' mostrar toais as novidades Qve a
vetna 3ate te""
Apronte e nxastre as soas ymfcerAflonoe na Revs.'a oo Dorranga

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESAS DE SEGUROS
PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO
Sede R Serwdor Dantas. 74 — 139 and.
R Janeiro — Rvl
ELEIÇÕES SINDICAIS

DEBENTURISTAS

Comunicamos aos Senhores Debenturistas cjue. om
01 11 82 iniciaremos o pagamento dos /uros ie<centes m
cupom n° Ot aos ccrt'!icaàos das rtcbííituirs emitidas em
01 OS 82, 2* emissão, mediante a apresentação dos respectivos cupons, observando o seguinte:
1 — JUROS
4.4030651% sobre o vaíor nominal cofiQido menetanamente, para um periodo de 06 moses
1 — IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Confcme as disposições legais vigentes
- DISPOSIÇOES GERAIS
2 1 — Apresentar documento de identidade e CPF !DESsOA
FÍSICA) ou cartão de C G C. (PESSOA JURÍDICA)
2 — Preencher formulário prOpnoe. se to' o caso procuraçAo Dódron/ada lornecdas nos locais de atendimentos
— LOCAIS DE ATENDIMENTO
Os debenturistas. serão atend-dos de 2* a 6* fe.ra. no
horário de 10 00 âs 16 30hOi9s ' >s agônc^s no H--.-o
Itau S A. d v.sáo de Serv>ços a Acion Mas - t loco o
pa.^
Beto Meu/orne .'.*) .ie outu: • • >< t*w?
ALBERTO LAB Wí VAí;: N'í.NÜE:
.»
DIRcTOR . pfí-iiNTC*. ilNf:

AV!S0
Será realizada eleição no dia 01 de fevereiro
de 1983 na sede desta entidade, para composição da Diretoria e do Conselho Fiscal,
devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria, no horário de 9:00 às 17:00
horas, no período de 20 (vinte) dias a contar
da publicação deste Aviso. Edital de convocação da eleição encontra-se afixado na
sede desta entidade.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1982.
Walmiro Ney Coya Martins
Pres»aen?e em Exercício
(Cópia do Aviso pubhcado no Oiério Oficial da
União. SeçJo I, página n° 20031, do 25 de outubr o de 1982.)
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seu dia
A maior parte dos quase
300 mil operários e funcio.nários da construção civil
nao foi ao trabalho ontem.
Na praia, em casa com a
família ou simplesmente
curtindo a folga, eles comemoraram o Dia do Trabalhador da Construção
Civil, comemorado na última segunda-feira de outubro Fiscais da Delegacia
Regional do Trabalho é o
sindicato da classe multaram uma construtora em
Vila Isabel que não respeitou o feriado.
— A situação está ruim
e eu tenho que sustentar
mulher, duas filhas e pagar
aluguel — explicou o operário autônomo João Ba'tista
dos Santos Puentes,
de 20 anos, que trabalhou
sem folgar desde sextafeira, para cobrir a falta
dos operários que concluem um conjunto de
apartamentos da Imobiliária Irapuá, na Tijuca. A
obra, entretanto, não foi
vistoriada pelo Delegado
Regional do Trabalho,
, Luís Carlos de Brito, que
durante mais de duas horãs percorreu construções
ha Barra da Tijuca e na
Zona Norte, e por isso não
foi multada.
"FOLGA SO DOMINGO"
A firma multada foi a
construtora Isac Mansur
que constroi um edifício,
na Rua Gonzaga Bastos,
380, em Vila Isabel, onde
os operários trabalhavam
normalmente ontem. Além
disso, a empresa náo tinham registros dos empregados regularizados, segundo a Assessoria de Cov municaçáo Social da DRT.
A firma foi vistoriada pelo
delegado Luis Carlos de
Brito acompanhado do
presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na
Construção Civil, Arnaldo
Rodrigues Coelho. A tarde.
11a sede do sindicato, na
Tijuca, houve uma sessão
solene em "homenagem a
classe e seu santo padroei, ro". Sáo Judas Tadeu.
Na Rua Bom Pastor. 107.
na Tijuca, três operários
autônomos trabalhavam
r no revestimento de gesso
do andar térreo de um dos
prédios do conjunto. Morador em Paciência, João
Batista dos Santos Fuentes disse que tem dormido
no prédio, "encostado debaixo de um andaime" para ganhar ate CrS 2 mil por
dia, ja que produz em média 10 metros de revestimento de gesso.
Niterói
pode

ter

mais
greve
Niterói — Os servidores municipais de Niterói
paralisar nova*; podem
mente suas atividades,
caso o Prefeito Armando
Barcellos (PTB) nao encontre meios de saldar o
,, compromisso assumido
durante negociações rcalizadas durante a greve
passada. Ontem, em reunião com o Prefeito, os
membros do comando de
negociações dos servidores ouviram que a Prefeitura náo tem condições
de pagar a diferença salarial referente a julho juntamente com o pagamento do mês de outubro,
como antes ficara acertado.
Barcellos declarou que
as dificuldades se prendiam ao fato de o Governo federal náo ter liberado as parcelas de CrS 200
niilhões do empréstimo
aos meses de
ílièferente
• 'setembro e outubro, conforme compromisso assumido em negociações
feitas em Brasília pelo
presidente da Camara
Municipal. João Batista
da Costa Sobrinho, e pelo candidato do PDS ao
Governo do Estado, Moreira Franco, ü acordo
previa a liberação de CrS
200 milhões por mes a
Prefeitura
Os funcionários ficaram sabendo, segundo
eles através ao presidente da Camara Municipal,
que o Governo federai
nao ira liberar mais nenhuma parcela do empréstimo E estranharam
que. ao mesmo tempo, as
autoridades de Brasília
tenham destinado quase
CrS 2 bilhões para a Prefeitura repassar a Construtora Andrade Gutierrez. qut* encabeça a iista
de credores uo municipio. Na assembléia do dia
3. os servidores iráo estudar maneiras de exigir do
Prefeito e do presidente
da Câmara Municipal
posturas concretas para
conseguir o auxilio financeiro necessário, com o
objetivo de saldar a div;
da com o funcionalismo
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Rodeado de crianças. Coutinho conversou com mulheres que lavavam roupa e prometeu construir um valão

S.

Marta

— Seu prefeito, água por favor.
O pedido foi repetido numerosas vezes
pelos moradores do Morro de Santa Marta,
em Botafogo, ao Prefeito Júlio Coutinho.
Ontem pela manhã, sob forte calor e uma
chuva de pedidos e reclamações, o prefeito
subiu o morro, conversou com moradores,
beijou crianças e prometeu atender as reividincações básicas da favela: água e coleta de
lixo.
Júlio Coutinho parou diversas vezes durante a subida, aproveitando para descansar, enxugar o suor do rosto e ouvir novas
queixas de moradores. Das janelas dos barracos. as pessoas pediam desde limpeza das
valas ate escolas para os filhos. Apesar da
presença de alguns cabos eleitorais, que
distribuíam panfletos de candidatos do
PMDB aos moradores, o discurso político
não foi a tônica da visita.
"Projeto Mutirão"
Desde cedo. uma comissão de moradores esperou o prefeito na subida do morro.
Itamar Silva, presidente da Assoeiaçao de
Moradores do Morro de Santa Marta, disse
que as principais reivindicações são o encaminhamento imediato do Projeto Mutirão,
que prevê água encanada para todas as
casas e urna solução para o problema da
coleta do lixo. Segundo ele. a Comlurb so
recolhe o lixo da parte baixa da favela: e a
contenção de enormes pedras que ameaçam

água
pede
deslizar morro abaixo, principalmente em
época de chuvas.
O prefeito chegou com um atraso de 35
minutos, acompanhado do Secretario de Desenvolvimento Social, Vicente Barreto, dos
candidatos a vereador pelo PMDB. Paulo
César de Almeida e Frederico Marchetti.
muitos assessores e cabos eleitorais. Ouviu
de Itamar as reivindicações e. vestido com
camisa esporte e jeans iniciou a subida, náo
sem antes "dar um minutlnho de sua atençáo" para a moradora Delma Tavares: "Seu
Prefeito, essas valas so sao limpas pela chuva. Dá um jeito nisso pra çente". pediu.
Guiado por Itamar e pelo menino Júlio,
um garoto de 11 anos que conhece o morro
"como a
palma da mão", o Prefeito visitou
alguns locais da favela. A comitiva junturam-se crianças, que procuravam disputar
com os repórteres, assessores e cabos eleitorais, um lugar ao lado do Prefeito. No local
denominado Segunda Mina, onde uma enorme pedra ameaça rolar. Júlio Coutüiho conversou com mulheres que lavavam roupas
em um córrego de água natural e prometeu
mandar escorar a rocha.
Soluções
Junto do Padre Pedro Veloso, pároco do
Morro de Santa Marta, o Prefeito concluiu
que, dada a topografia íngreme, mandaria
uma equipe da Geotécnica para estudar o
problema dos deslizamentos de pedras.
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Valéria Fernandes
Em maio terminavam os trabalhos de desmonte
das arquibancadas da Avenida Marquês de Sapucal.
Faltam 119 dias para o carnaval — dia 12 de fevereiro
— quatro meses. No dia 13 passado começaram os
trabalhos de montagem das mesmas arquibancadas.
Conclusáo: o Rio vive sem o cenário oficial do camavai apenas quatro meses por ano: de junho a setembro.
Esse trabalho executado sempre pelas mesmas
firmas — Estub, Rohr, Mills e Mundus — consome
mais de 50% da verba destinada para o carnaval. A
Rlotur vai gastar Cr$ 1 bilhão para realizar o carnaval
de 83. Desse total, Cr$ 514 milhões já foram destinados para a montagem e desmontagem só da estrutura
metálica das arquibancadas da passarela do samba.
Um valor quase igual ao total dos gastos do carnaval
deste ano: Cr$ 600 milhões.

Jd estd aha, apds o desmonte que terminou em maio, a remontagem das arqmbancM

Morro

Rio

Coutinho

Quanto á coleta de lixo, considerou difícil à
Comlurb subir o morro e apresentou como
solução a construção de um valão, como foi
feito na Favela da Rocinha:
Como engenheiro que sou, considero
a solução do valão a ideal. Mas o espaço é
pouco e temos que estudar a melhor forma
para a instalaçao", disse.
Coutinho atribuiu a falta de boas condições sanitárias no morro ao crescimento
desordenado da favela. E pediu o auxilio da
Associação de Moradores:
Temos que humanizar a favela, para
que problemas como a violência e as doenças diminuam — disse. Ele prometeu o valão
em um prazo de seis meses.
O Prefeito visitou ainda a Obra Social
Nossa Senhora Auxiliadora, uma creche para 400 crianças do morro. As crianças estavam almoçando arroz, feijão, almôndegas e
salada quando o Prefeito chegou. Mas o
mais notado foi um policial que acompanhava a comitiva, saudado em coro pelas crianças acostumadas á farda:
Olha a policia, olha a polícia.
Um menino de seis anos. que tudo observava espantado, perguntou baixinho a um
repórter:
Moço, quem é o Grizola aí no meio?
Ao sair, aplaudido pelos moradores, JuUo Coutinho prometeu água:
A verba jó está liberada e, dentro de
um més, se todo mundo ajudar, a água vai
estar nas bicas de cada casa afirmou.

REPETIÇÃO
Novamente as crianças
da Cidade Nova e Catumbi
vâo perder o espaço para a
pelada, e os funcionários
da Brahixia muitas vagas
para estacionar seus carros. Mas o trânsito náo sofrerá nenhuma alteração
antes de fins de janeiro,
quando começam os testes
do carnaval.
As firmas responsáveis
pela armaçáo da estrutura
metálica das arquibancadas tèm até o final de janeiro para terminar. Em 10
dias, já foram implantados
pelo menos dois setores
com cerca de 60 metros de
extensão — um em frente à
Brahma e outro perto da
Avenida Presidente Vargas, onde se concentram
as escolas — a uma altura
que corresponde a mais de
50% dos degraus (31).
Para os empregados dessas quatro empresas o carnaval é a garantia do emprego: "Se náo fossem essas arquibancadas, que é
que a gente estava fazendo
a essa hora?", comentou
um mestre de montagem.
O trabalho dura praticamente oito meses ininterruptos, pois só paralisa durante o carnaval e a sema
na seguinte. Depois do
desfile dos campeões co-

meça o desmonte, que só
termina em maio.

Mont

Temporal

Karp

ALTERAÇÕES
Segundo o diretor de
Certames da Riotur, Rogério Marine, as arquibancadas para os desfiles de escolas de samba do ano que
vem terão a mesma disponibilidade de lugares deste
ano: 60 mil. Mas os 300
camarotes serão mais ampios, porque vão avançar
sobre a pista de serviço
que ficara mais estreita para que a passarela do samba mantenha os mesmos
12 metros de largura, nos
600 metros de extensão.
O piso das arquibancadas desta vez será parcialmente em estrutura metalica — segundo o diretor de
Certames — para evitar ceder e esburacar-se como
ocorreu este ano em alguns setores. Em cada um
dos setores haverá um bar
e sanitários no primeiro
patamar das escadas, para
evitar que o folião tenha
que abandonar o setor.
Em novembro, a Secretaria Municipal de Obras
começa a concorrência das
empresas interessadas em
fazer o fechamento de madeira das arquibancadas, a
instalação dos serviços de
áiíua e esgoto, de iluminaçáo. decoração e sonorização.

sofre

Sul

enfarte
O diretor do Departamento Geral de Polícia
Civil, delegado Rogério
Mont Karp, sofreu um enfarte, ontem, em sua residència. Socorrido pelos parentes, foi levado para o
Hospital Pedro Ernesto,
onde
ficou
internado.
Amanhã, deverá fazer exames para ser submetido a
uma cirurgia de ponte de
safena.
O Secretario de Segurança, General Valdir Muniz, determinou que o chefe de gabinete do Departamento Geral de Policia Civil, delegado Josimar Oliveira Tostes, assuma o cargo interinamente.

adolescente
Porto Alegre — As fortes
chuvas que cairam no Rio
Grande do Sul nos últimos
dias — e continuam ainda
em alguns pontos do Estado — fizeram uma quinta
vítima. Foi o menor Jucelino Vasconcelos da Silva,
de 14 anos. que caiu no Rio
Fiúza. Município de Panambi (383 km da Capital)
e foi levado pelas águas.
Sao 24 os municípios incomunicáveis. em Santa *?aria 30 pontes caíram e em
Panambi 300 pessoas estáo desabrigadas.

mata

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXTRAORDINARIA
PARA ASSUNTOS DE SUAPE
DEPARTAMENTO

NACIONAL DE
OBRAS DE SANEAMENTO — DNOS
SUAPE — COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO
CONVÊNIO SUAPE/DNOS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nu 01/82
AVISO
A SUAPE-Coníp'exo Industr.a Portuário char»».i a atenção
dos ¦ • -essados e 00 púbüco em guia! para ps termos do Edital
ca N 01 82. referente a execução tio
de Coico"»"*-: a
teba^i.fierto dosarreoí. no Corr.p'e*o Industrial Portuário ue
SUAPL -ia Mur.-cipio de Ipojuca, Estado de Pernambuco
O referido Editai encontra-se à disposição oos interessades a part" do dia 26 rle outubro do torrente ano. no horário oas
08 00 ás 17 00 nor .: o ^amorrte. e poderá se? adquirido no
Departamento de Engenharia da Empresa-Depen. em sua Sede
Social r 1 Engenho Massanyan.r á altura do Km 10. da Rodovia
PE-60. neste município, mediante o pagamento, a titulo de
compra, da quantia de Cr$ 60 000.00 (sessenta mil cruzem a
ser recolhida ao Departaínento Administrativo financeiro oa
SUAPE. e de requerimento esento. firmado pe»o representante
fega? da • teressada
da referida Concorrência a*;
Sen i:e poderio
íirmãs qu comprovar*
capita! mtegrahzado, até 31
1982 de C
.00 (trezentos mil cruzemos)
ra rea!-zaçdo oos ser\«gc-s
Oj> recursos ?<r.a?
COn? tantes ck> presente
en!0'N^»n.-ste?.0 do «'Menor.
Na- 3na? de Obras cít
con- me Con .èn o • t>J
mio e a tmp»
su-w
n 06 .t 1982
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Se você colocar qualquer nota de compras do Disco, no envelope
de "Seus Talões", vai ganhar, além dos milhões oferecidos pela
Secretaria de Fazenda, motonetas, geladeiras e TV a Cores.
Mas. não se esqueça: coloque sempre as notinhas de compras
Disco no envelope de Seus Talões Valem Milhões" e boa sorte.
Para sua melhor comodidade, todas as lojas
da Rede Disco e o Boulevard tèm posto de troca.
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JORNAL
JORNAL DO BRASIL
BRASH,
Corloi M«iquita
Tempo

Rio de Janeiro
Osvaldo Ferreira de AIbuquerque, 37, de insuflciência cardíaca, no Hospit al da Santa Casa. Carioca,
fotógrafo, casado com Carolina Mendes de Albtiquerque, morava em Botafogo.
Lindoifo Mendes Barbosa (Liudu, do Trio Nordestino», 41, de insuficiência
cardíaca, no Hospital Rocha Faria. Compositor (era
0 autor do sucesso Procurando tu) e acordeonista.
foi durante 22 anos o lider
do Trio Nordestino. Casado. tinha três filhos. Era
baiano
Damião Lourenço de
Sousa. 44, de insuficiência
cardíaca, no Prontocor.
Carioca, industriário, desquitado, tinha duas filhas:
Fátima e Fiorinda. morava
em Vila Isabel.
Walter Nogueira Duarte,
49, de câncer, na Casa de
Saúde Santa Maria. Carioca. comerciante, casado
com Gloria Moreira Duarte, tinha um filho, Frederico, morava no Leme.
I,eonor Carvalho da Silveira, 55, de insuficiência
respiratória, na Clínica
Santa Lúcia. Carioca, casnda com Manoel Bastos
ria Silveira, tinha quatro
filhos. Roberto. Norival,
Neli e Neuza, morava em
Jacarepaguá.
Aríete Soares da Fonseca, 57, de derrame cerebral, em casa, no Mêier.
Carioca, viúva de Fernando Augusto da Fonseca Filho, tinha uma filha: Helena e dois netos.
José Carlos Fernandes
de Oliveira, 6U, de trombose cerebral, em casa. no
Centro. Carioca, funcionario público aposentado,
viúvo de Celeste Teixeira
de Oliveira, tinha dois filhos: Archlmedes e Fernando, sete netos.
Wilson Novaes da Costa.
61, de acidente vascular
cerebral, na Casa de Saúde
Sáo José. Carioca, advogado, casado com Patrícia
Lemos da Costa, tinha
uma filha: Aiialgisa e quatro netos, morava em Copacabana.
Celso Henrique Pereira
Ribeiro, 65. de hipertensão
arterial, no Hospital Souza
Aguiar. Carioca, vendedor
autônomo, viuvo de Silvia
Pacheco Ribeiro, tinha
dois filhos Luiza e Ronalrio, cinco netos, morava no
Rio Comprido.
Nizia Corrêa dos Santos.
7H. de parada cardiorrespiratória, no Hospital Cardoso Fontes. Mineira, solteira. morava no Gra.juu
Jandira Porto de Alnieida. 84. de arteriosclerose,
em casa, em Mndureira.
Paulista, viúva de Miguel
Pereira cie Almeida, tinha
oito filhos: Renato, Miguel,
Edson, Elias. Marcos, Rui.
Rosane e Ramiro, netos e
bisnetos
Estados
Maria Dalsri Piffer, 91. cie
problema cardíaco, em
Sao Paulo. Viúva cie .loaquim Piffer. tinha filhos,
genros, noras, netos e bisnetos.
Mary .Meirelles Ville, cie
parada cardíaca, em Sao
Paulo Viúva de Jose Ribeiro Villela, tinha os irmãos A leia Ribeiro Meirelles. viúva de Gilberto de
Souza Meirelles, Alcíro Ribeiro Meirelles, casario
com Isis Toledo Meirelles e
Alceu Ribeiro Meirelles,
casado com Diciinha Cintra Meirelles.
Exterior
Yiridiana Alatriste Pinal, 22. de acidente automobilistico, no México. Fi
lha da atriz mexicana Silvia Pinai, seu pai era o
produtor de cinema Gustavo Alatriste Viridiana e
o nome de um filme rodado
pelo realizador hispanomexicano Luis Buiiuel. no
qual Silvia Pinai foi a flgura principal.
Arturo Camacho Kamirez. 72, de enli.semH pulmonar. em Bogotá Poeta colombiano, alcançou seu
maior prestígio quando,
com outros poetas, fundou
o grupo Pedra e Céu
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Júlio César, algemado entre policiais, denunciou os cúmplices Napoléão e Jorge Pereira
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MORAES

ACHIAMÉ

(BINA)
MISSA
Profundamente chocados c seu falecimento ocorrido na Holanda a-fam/ha Rubens de
Sou ai associd se à dor do Ceny Júd*ce Ach-arric-, Geraicio e Angela, Fernândo e Denise,
Virgirna. üg<a o Wiütam, fazendo celebra» missa por r»c Secondl dia 28 de outubro. 18
Hrs . Ig'e|a Rosário, R. üal Ribeiro da Cosia. Leme. Rm

MARIA

NETTO

RUDGE

DE

LACERDA

MANDIN

Sua Familia fará celebrar Missa em sufrágio de sua alma
dia 27 às 10:30 hs. na Igreja da Santa Cruz dos Militares,
na R. Primeiro de Março.

pai,

e amigos

MARIA

Miriam

DE

BRANSFORD

MARU
(MISSA DE T DIA)

DOS

Maria Apparecida Bransford de Oliveira e Borges, Carlos
Caetano, Laura e Jackson. Glória e Luiz Euler, Ana Carolina
t e Maria Fernanda, filhos, netos, bisnetas
e família convidam para a Missa de 7o Dia de sua inesquecível TIOCA, a
realizar-se amanhã, dia 27/10, às 10:00 horas, na Igreja da
Candelaria

SANTOS

NUNES

(O1 Souza)
FALECIMENTO
Filhos, noras, genro, netos e irmãos participam
a seus parentes e amigos a dolorosa perda
ente querido e convidam para seu sepult deste
10 00 hs 0 corpo
lamento hoje, dia 26. as "F",
está sendo velado na Capela
no Cemitério
Jardim da Saudade-Jacarepagua |P

ANTONiO

RODRIGUES

DA COSTA

(7° DIA)
família agradece as manifestações de pesar
recebidas por ocasião de seu falecimento e
tAconvidam demais parentes e amigos para a
Missa que farão celebrar as 19 30 h de 5' feira,
dia 28 10 1982 na Igrep Matriz dos Sagrados Corações. Rua Conde de Bonfim, 474 — Tijuca

penhorapor

sogro
para

Assa,

LAURA

LIMA

SERAFINA
DJ
DANON

recebidas

querido

oca-

e avô,

o serviço

dia,

amanhã, quarta-feira, dia 27, às
"BETH-EL"
Sinagoga
à Rua Barata

Ribeiro n° 489.

ano B
Crescente Cheia
Minguante Nos a
até 3110
01/11
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Amazona* Pte nuh . pte nuh a nub. c pncs evp e trov.
isoi no t>c\te Icrnp estável Más 35 V mm 25.3
Roraima Amapá Pte nub * nub i pocs. isoladas. Ternp.
estável Ma* 32 5. min.: 23.ó. Scrr'Rondônia
Pte nuh a
nub. i. pnes esp e trov isolada* leinp. estável M.H
33 4. mm 22 0 Para Pie. nub a nub. c poes. e trov. tsol
no Sul. nub a pte nub c piKs. i^ol no M:. demais reg pte
nub lemp estásel Má* 'I ii.tmn 22.0 Maranhà Sul»,
a pte nub t/pnes isol lemp estável Ma* 32 2, min
24.8 Piauí Nublado a
nub lemp. rttávcl < rara Hki
t.raiKir do Sortr Nubpte a pie nub. c pnes «Milaitas no
litoral Tcmp estável Max 33 *. min 22 S 1'araitw Pernambuco Nub a pie nublado lemp estasel Mas .V 8.
min 21.? MaltasScrjtipr Nub a
nublado, lemp
estável. Má*. 28 0. mítt 21 <• HahiafMc Nub. a pte. nub.
claro ihi lim iW< perMKk* lemp estável Ma*. 28.2; min
Nub. a pie nub c possib de pnes e
22 V Mato C.rwsM»
irv»v is«»l. no **ul lemp estável.
5 niin 2;o
Má*
Mato (irm%u do Sul Pte nub a nub suj. a pnes de chus.ts
r trov ivdatLts no decorrer do p^ printip no Sul lemp
estável M.i* 30 4. min 21 y (i»Uv Pie nub. a nub
cprns e trov iM»l.tdjs no Sul lemp estável Má* 33 f*.
min l'i 2 HraMlú Ptr nuh 4 nub sui a pno e trov
is*tla<las th« Itrn da tatdr. lemp estável Má* 3»lí<. mm
18 7 Minas (.rrais pie nub 4 nub c jvssiveis pnes etiov.
4. min
iviladas no SW tlob^t-ido lemp r\tave!
Mas
2t> 2 I vpirho Santo (lâfo a |>te. uut>, lemp estável, via*
31.4. min : 20 2 Sao Paulo Pie rinh a nub suj 1 pnes <le
chvs e litis istW ik' decoricr d«> período lemp estasel
Ma* 31 5. mm !HV Parana Pie nub a nuh su| a prws.
dc ihusas e tios iv>l m» dcvorier d«> ;* lemp estável
Via* 2^ 4 min lív ; Santa ( atarina l'ie nub ainda sui.
a mMab pit^s m» inicio do {«crânio n<» huual lemp em
declínio Ma* 2f> \ min 20 tv Khi (.rantlr do Sul Pie

(/" DIA)
Taylor de Lima, esposa e filhos (ausentes) e Hamlet José Taylor de Lima. osposa e
filhos agradecem as manifestações de pesar
tOscar
recebidas por ocasião do falecimento de seu
saudoso pai, sogro e avó EUCLYDLS e convidam para a Missa de T' Dia que iarào celebrar na 4a
feira dia 27. às 18 30 hs, na igreja do Colégio Santo
Inácio, a rua Sâo Clemente, 226 Botafoao

agradecem

pesar

parentes

tvV
"A

MARCIANO

SOUZA

DIA)

Danon,

e

AGUIAR

EUCLYDES

FILHO

!Bi
ABOULAFIA

genro,

&

LEITE

PAULO VIDAL e familia, na impossibilidade de responder, individualmente,
t a todos os amigos, agradecem as
manifestações de pesar recebidas pelo
falecimento de PAULINHO em Houstorv
Texas—E U A , em 6 do corrente.
(P

Aboulafia

A Lua

A familia consternada comunica o seu
falecimento e participa que o sepultamento será hoje, 26, ás 16 horas, saindo o
féretio da Capela Real Grandeza para o
"
(P
Cemitenode Sáo Joáo Batista

(AGRADECIMENTO)

dos

18:30

DE

A família convida para a Missa do 7o Dia no
Mosteiro S. Bento Dia 28 às 10,45

PAULO

Hi uma frente fria no litoral Jo Paraná, as andando
Nordeste e ganhando intensidade Na massa polar para
*cgue a frente, desenvolve-se um centro secundário de que
alta
a Oeste do Uruguai. A massa
pressão,
pré frontal t
instável e forma trovoadas esparsas emquente
São Paulo.
Mato
(irmso do Sul e Paraná

MATHILDE

Prof. Dr. LEJEUNE DE OLIVEIRA

Jacques

religioso

e

ladrões
da
Transegur
prende
Apontado pelo motorista Antô- Santos. Aitamar Ferreira da Silva e
declarações sobre o roubo afirmannlo Miguel Rodrigues como um dos Rivaldo Francisco Correia, vitimas
do somente que os culpados deveassaltantes da Transegur Trans- da chacina, que "eram meus camariam ser funcionários da empresa.
portadora de Valores que mataram radas".
três funcionários, Júlio César Neves
A noite, a policia encontrou dois
O assassino
ria Silva, fiel da empresa, foi preso, malotes de Transegur na casa de
ontem, pela policia. A transporta- Júlio César, que confessou o crime e
Napoleáo Gomes Meneses, de 37
dora divulgou que o total do roubo resolveu apontar seus cúmplices no
anos. foi apontado por policiais da
foi de Cr$ 15 milhões 391 mil, além assalto.
56" DP, em Comendador Soares,
cie 23 revólveres Taurus, calibre 38.
como o assaltante que matou os
Na 56* DP. em Comendador SoaDesentendimento
três funcionários da Transegur e
res. Júlio César negou, a principio,
feriu
gravemente um deles, que es"eu
sua participação no crime —
Na Delegacia de Roubos e Furta hospitalizado. Ele foi preso, onnão tenho nada com isso" — mas tos, o delegado Jaime Lima e o
tem. em Vila Norma, em Sao Joáo
acabou confessando a autoria cio inspetor Marinho tentavam a todo
de Meriti, com Jorge Pereira Valvaassalto e saiu com policiais, à noite, custo obter algumas informações
no. de 24 anos. também componenpara apontar seus cúmplices. Se- sobre as investigações ria 56" DP.
te do grupo que assaltou a empresa,
gundo policiais, dois malotes foram que centralizava as diligências o
depois de uma troca cie tiros. Wagencontrados na casa de Júlio César, que nào é comum. Já que o roubo foi
ner Monteiro do Nascimento, o
de mais de Cr$ 10 milhões, cabendo
em Sáo João cie Meriti.
Kung-Fu. conseguiu escapar
a delegacia especializada coordeOs policiais civis e militares foFotografia
nar os trabalhos. Houve por algum
ram levados a Vila Norma pelo vigiDesde o começo, policiais cia 56* tempo um princípio de desentendiiante Júlio César Neves cia Silva,
DP estavam certos cie que o assalto mento entre a Delegacia de Roubos
primeiro assaltante a ser preso, que
havia siclu cometido com a particl- e Furtos e a 56" DP. A noite, o
era funcionário ria Transegur. Os
pai;tio cie um funcionário cia empre- titular cia Delegacia cie Roubos e
policiais da 56" DP. depois dè idensa. So isso explicaria a facilidade Furtos, delegado José Gomes Sotlflcar, em fotografias. Júlio César,
com que os ladrões entraram na brinho, decidiu que o caso ficaria
foram a casa dele, em Éden, mas
Transegur e os homicídios, ja que com a delegacia de Comendador
náo o encontraram Ele estava na
os assaltantes nào poderiam deixar Soares.
Transegur, onde já havia sido preso
nenhuma testemunha, pois seriam
Na 2' DP, na Central, o movipor outra turma da delegacia, Júlio
reconhecidos.
mento, ontem, também esteve muiCésar foi levado a Vila Norma, onde
No começo da tarde, o delegado tu intenso, com as investigações do
apontou os locais em que se enconJoão Barbosa cie Carvalho foi a detetive Alberto Messias Dane,
travam os cúmplices.
Casa cie Saúde Nossa Senhora de que, aicitacio. buscava novas inforNa Vila Norma, os policiais
Fátima, onde conseguiu que Antò- inações sobre o roubo. Segundo Alapreenderam o Passai RII BWnio Miguel Rodrigues folheasse o berto Dane, os assaltantes entra7646, utilizado no assalto, e dois
arquivo cio Departamento cie Pes- ram na empresa sem arrombar as
revólveres Taurus calibre 38. com
soai ria Transegur. o motorista re- duas primeiras portas sanfonadas,
Kung-Fti. Na troca de tiros, o Brasiconheceu Júlio César como um dos que se abrem automaticamente. Na
lia placa RJ-2763, ria 56" DP, teve a
assaltantes, apontando sua foto- terceira passagem, eles arrombalutaria perfurada a tiros
grafia no álbum.
ram a porta, tirando com uma chaImediatamente, o delegado e po- ve inglesa o cilindro da fechadura.
Segundo os policiais, no assalto
a Transegur, Júlio César, que estallciais da 56" DP e rio 20" BPM Ai, entraram na garagem cia empreva fardado, bateu na porta, dizendo
foram íi serie da Transegur, em San- sa. subiram uma escada e, no 1"
ao vigia que iria dormir ali. Logo
to Cristo, e prenderam Júlio César andar, arrombaram a sala de arque a porta foi aberta, entraram
que se preparava para começar seu mas, de onde foram roubados 23
Kung-Fu. Jorge Pereira Valvano e
trabalho. Ele estava na empresa ha
revólveres Taurus Depois, arromFernando de tal. cunhado de Júlio
cerca cie um ano e meio e trabalhabaram o portão que ria acesso a
César, que está foragido. Do lado cie
va como fiel. responsável pelo rii- sala onde sáo guardadas as férias
fora ria empresa, ficaram Ivo de tal,
nheiro transportado.
rias empresas. Ali. os ladrões roubaque fugiu para Volta Redonda; Car
Na 56" DP, Júlio César, ao cheram todo o dinheiro: CrS 15 milhões
los Antônio Macedo Barcelos, o .Magar. disse nào haver participado cio 391 mil.carrão; Portuguesinho; o Kusso,
assalto e que estava em sua casa
Por volta das I7h o chefe de
também foragidos.
na Rua Pedro, casa 1. no bairro Vila segurança da Transegur. Coronel
Norma, em Sao João de Menti — no Ariindo Ferreira, chegou a empreJúlio César contou aos policiais
momento do crime. Acrescentou
sa. vindo, segundo ele. do enterro
da 56" DP que Fernando está com o
que conhecia bem Júlio Ribeiro rios das vitimas. Ele náo quis prestar
dinheiro cio assalto.

(30°

e convidam

aponta

No Rio
— Tempo claro a pam.»lmcntc nubl.uk? pagando a nuhlado, Temperatura estável Ventos dc Este a Norte fracos a
moderados com raiadas ocasionais. Máxima .V. 3 em Han
pi e mínima.~ 21)0 no Alio Ua Boa Vim
CHUVAS
Precipitação em milímetros
Ultimas M
horas:<) 0 acumulada evte mês 2*í.9 normalnasmensal:
76.M
acumulada este ano fvSft.O m>rtnal anual. 1075.8
O Sol — Nascerá as (tthllmin e o ocjiso será As !8h02min
O Mar — No Rh» de Janeiro: Preamar: 04h56min0 *m e
17h39muv1) 4m Bauamar. JZMtoniial.Om e 22h.V*min.0.v
Em Angra dos Reis; Prcamar: iMh24minU
3m e
17h2Xmin.11.5m Bauamar Ilh28mm.-0.9m e 2.1hOOO.Km
Em Cabo Ino Prem.tr <Mhl8mia0 4m e 17h55min0.5m
Bauamar. I IhJVimmO 9m e 23h!9rauv0.8m O Salvamar
informa que o mar esta calmo com águas a IV" correndo dc
Leste para Sul.

polícia
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Cel.
SOUZA CARVALHO
(MISSA DE 7° DIA)
Maria Rpgina de Sou/a Carvalho, filhos, genro,
nora e neto^ agradecem as manifestações ae
t" posar recebidas por ocasião do falecimento de
seu querido esposo, pai sogro e avo JOÃO DE
SOUZA CARVALHO e convidam para a Missa de 7o
(jí^ 21, 35
ccMebrads AfvIANHÃ, 4*
0<8 qu0
I. 'viras, ^a !""nanda<ie Sani,- C> ,i dos Mihr-res a
"uai te Mar,
tP
JOÃO

JÚLIO

DE

RIBEIRO

ALTAMAR
E

RIVALDO

DOS

FERREIRA
FRANCISCO

SANTOS,
DA SILVA
CORREIA.

funcionários, amigos e a diretoria da
Transegur S A cumprem o doloroso dever de partíopar o falecimento de seus
tOs
colegas amigos e subordinados, ocorrido
no dia 24 de outuM. no cumpr -nento dc se.
deveíP

21)

a

1° caderno n

terca-feira. 86/10/88

ir

2° Clichê
.'IfpeftH-

—————Carloi

JORNAL DO BRASIL

Metquilo

aleeii mentos
Tempo

Rio de Janeiro
Osvaldo Ferreira de AIhuquerque, 37, de insuficiência cardíaca, no Hospilai da Santa Casa. Carioca,
fotógrafo, casado com Carolina Mendes de AJbuquerque. morava em Botafogo.
l.indolfo Mendes Harhosa il.iiidu. do Trio Nordcstino), 41, de insuficiência
cardíaca, no Hospital Rocha Faria. Compositor (era
o autor do sucesso Procurando tu) e acordeonista,
foi durante 22 anos o lider
do Trio Nordestino. Casado. tinha três filhos. Era
baiano.
Damiào Lourenço de
Sousa. 44, de insuficiência
cardíaca, no Prontocor.
Carioca, Industriário. desquitado, tinha duas filhas:
Fátima e Florinda. morava
cm Vila Isabel.
Waller Nogueira Duarte,
49, de câncer, na Casa de
Saúde Santa Maria. Carioca, comerciante, casado
com Gloria Moreira Duarte, tinha um filho, Frederico. morava no Leme.
Leonor Carvalho da Silvcira. 55, de insuficiência
respiratória, na Clínica
Santa Lúcia. Carioca, casada com Manoel Bastos
da Silveira, Unha quatro
filhos. Roberto, Norival,
Neli e Neuza, morava em
Jacarepaguá.
Aríete Soares da Fon.seca. 57, de derrame cerebral, em casa, no Méier.
Carioca, viuva de Fernando Augusto da Fonseca Fllho. tinha uma filha: Helena e dois netos.
José Carlos Fernandes
de Oliveira. 60. de trombose cerebral, em casa. no
Centro. Carioca, funcionario publico aposentado,
viuvo de Celeste Teixeira
de Oliveira, tinha dois filhos: Archimedes e Fernando, sete netos.
Wilson Novaes da Costa.
61. de acidente vascular
cerebral, na Casa de Saúde
São José. Carioca, advogado. casado com Patrícia
Lemos da Costa, tinha
uma filha: Adalgisa e quatro netos, morava em Copacabana.
Celso Henrique Pereira
Ribeiro. 65, de hipertensão
arterial, no Hospital Souza
Aguiar. Carioca, vendedor
autônomo, viúvo de Silvia
Pacheco Ribeiro, tinha
dois filhos: Luiza e Ronaldo, cinco netos, morava no
Hio Comprido.
Nizla Corrêa dos Santos.
73, de parada cardlorrespirutona, no Hospital Cardoso Fontes. Mineira, solteira. morava no Grajau.
Jandira Porto de Ainicida, 84. de arteriosclero.se,
em casa, em Madureira.
Paulista, viuva de Miguel
Pereira de Almeida, tinha
oito filhos: Renato, Miguel,
Edson, Elias. Marcos. Rui,
Rosane e Ramiro. netos e
bisnetos.
Estados
Maria DaiRri PilTrr. 91, de
problema cardíaco, em
São Paulo. Viuva de Joaquim Piffer, tinha filhos,
genros, noras, netos e bisnetos.
Mary Meirelles Ville, de
parada cardíaca, em São
Paulo. Viuva de Josc Ribeiro Villela. tinha os irmãos; AJda Ribeiro Meirelles. viuva de Gilberto de
Souza Meirelles: Alciro Ribeiro Meirelles, casado
com Isis Toledo Meirelles e
Alceu Ribeiro Meirelles,
casado com Didmha Cintra Meirelles.
Exterior
Vlridiana Alalriste Pinal, 22, de acidente automobilistlco, no México. Filha da atriz mexicana Silvia Pinai, seu pai era o
produtor de cinema Gustavo Alutriste. Viridiana e
o nome de um filme rodado
pelo realizador hispanomexicano Luis Bunuel, no
qual Silvia Pinai foi a figura principal.
Arturo Camacho Kamirez. 72, de enflsema pulmonar. em Bogotá. Poeta colombiano. alcançou seu
maior prestigio quando,
com outros poetas, fundou
o grupo Pedra e Ceu
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Nos Kstados
\ma/oiu« Pte nub .
nub a nub c/pncs. esp
rsol no Oeste lemp pteestável Ma* »5 V min c 25trov..1.
Korainui Amaria l^c nub .1 nub c poes isoladas. Temp.
estáísel Má* : 32.5, min 23 h. Acre Rondônia |*te. nub. a
nub cfpno esp e tro* isoladas. Temp. estavt-l
33.4, min 22.0. Paré Pte nub 4 nub cpncv r trov.M»
no Sul. nub a pie nub c/pncv tsol no NH. demais rejt iv»l.
pte
nub. Temp estável. Má* . 31.6; min 22 0. Maranlia Nub
a pte nub 1 r*ms isol. Temp estável NU* *2 2, min
24 8 llauí Nublado a
nub lemp estável ( rim
<ir»ode do Narir Nubpte.a pte nub onncs. rutlasias Kin
no
litoral, lemp estável Má* .O 5; min 22 b. Paraib&Prrnambuoi Nub. a pie nublado. Temp. estav«-| Má* N Hè
nun 21 7 AI«K(MisSrrKi|ir Sub, a
nubl.ido
estivei Má* 28.0; min : 21 0 Hahiapte. Nub. j pte lemp
nub;
claro m» fim do período Ternp estável Má*. 2,h 2; min
22 * Mato < inmo Nub a pie nub cipovub. dc pnes e
ttov iv>l. ih» Sul lenip. evtável Má* 36,5; min 2Vf»
Mato (.russíj do Sul l'le nub, a nub. suj a
de chuvav
e trov r<t4i|.Hl.is n«i vlevs»frer »t<i pc priiKip pnev
m» Sul
estável Má*: 30 4; min : 21 ^ («ouiv Pie nub. alemp
nub.
c ptKs r trt»s isoladas th> Sul l emp estivei S{.»* 33.8;
nu» ly 2 Krasdia Pte nub a nub VUJ. a pms e trov
isoladas no lun da tarde lemp estável Má* *0 S; min
Iíí 7. Min««(^emU Pte. nub a nub &|XKviveis
e trov.
isoladas no NW Jti HstavJo lemp estável Ma* pno.
li 4, min ¦
20.2. Kspirlio Sinti) (latoa fie nub lemp estável Slá*
11.4. min 20 2 v*»i Paulo Pte nub. a nub. suj a
de
chvs e ttov. imiI n*« de*»rrer d*» |>erl«Hl«» Temp pnes
estável
Má* 31 V nun !X ^ Paratui Pte nub a nub. suj. a pik>
de chuvas e trov isol n«i dectuter tUi lemp. estável.
Má* >>4, min IN V Santa C atarina Pie nub. ainda
a in>tab piw no inicio ds» período rn» litoial lemp suj
em
declínio M.J*
26 7, min 2ti f> Rln brande do Sul l»tc

Rio

Iguaçu — vazão
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DE

m

AN ÍI.ISK DA CARTA S'I\Ò1I( ,A IK) INSTITITO N \CIOSAI. I>E METKOHOLOC.IA I renu- Ina
>fc Ir.Ka alivi
üadr rnlrc .« Iitorau der Sao Paulo r Kk. ^ !.,nrirn
Linha
de instabilidade SW de Minas
Gerais,
Sul
de Goiás e
interior de Mato Grovso do Sul.
Massa dc ar polar continental d centro no continente.
Massa ik ar tropical
marítima cj centro m» (\eano AtLintico.
nub ainda suj a tnstab rsisvijj no inicio do período no N e
NL, Tem. cm declínio na madnijwda e estável de dia Ma*
18.3; min 14 'á
No Mundo
Aberdeen 07. nublado. \mMrnla 11. nuhlado. Ancara 22
22. nuhlailo,
111. nubla<l<i, Ifcrllm
07. nublado. Bon 12. p.irc.Aucldind
Buenos Aires 1S
tlaro Hrawla, II.chova:Caironublado;
».clara:Cawhlanca
I*!
claro, ( oprnhajcue II. pare. nublado, IWar 30. pare.
nublado. Dubiim 12. nublailo. Ktfocoimo tf), claro, (.enebra 12.
nublado. IfeKinque
nublado Jerusalém
21. pare pare
nublado; l
I ivhua 12. claro;
loodrrs 12, nublado;imaMadri1^. nublado.
15.
claro.
22. pare.
nuhlado, Mamltu 28. pare. nublado: MiaMalta
ml I»,' nurc.
nublad»» Momrral 01. limpo. Moscou iw, nuhlado;
bl -4 P^'c nublatj.1, Nassau 24, nublado. Sk* 18. Nairoclaro,
Sovn ivibi H). claro Vna Vorfc
Paris 10.
nevoa. 1'rquini (*J. claro: Pretória 08.2b. chuva.
claro.
Kiad
.V>,
Koma 18.
pare.
nublado.
08 nublado>•«!¦*> nublado
III claro I-Iíla l« pare. Taipa 08.Seulchuva;
Titulo'
U. ciam. Tuoi» l«,
\arania 12. pare nuhlado;
\ urna II, nublado nuhlado
V^ashin^ton (W. chuva

Foz

do

Iguaçu 4.392m3/seg.

MORAES

ACHIAMÉ

(BINA)
MISSA
Profundamente chocados c sou falecimento ocorrido na Holanda, a família
dp
Souza associa-se â dor de Ceny Judice Achiame. Geraldo e Angela, f-ernandoRubens
e Demse
Virgínia,
igia
l
e
William,
fazendo
celebrar
missa
Frei
Secondi. dia 28 cie outubro. 18
por
t
Hrs iyreja Hosaric>. R Gal Ribeiro da Costa. Leme Rio

RUDGE

pai,

e amigos

MARIA

MARCIANO

OE

Miriam

Assa,

LAURA

LACERDA

MANDIN

DE

BRANSFORD

MARU

LIMA

SERAFINA

01
DANON

recebidas

querido

(MISSA DE 7° DIA)
Maria Apparecida Bransford de Oliveira e Borges, Carlos
Caetano, Laura e Jackson, Glória e Luiz Euler, Ana Carolina
t e Maria Fernanda, filhos, netos,
bisnetas e família convidam para a Missa de 7o Dia de sua inesquecível TIOCA a
realizar-se amanhã, dia 27/10, às 10:00 horas, na Iqreia da
1
Candelária.
y

DOS

SANTOS NUNES
(DJ Souza)
FALECIMENTO
Filhos, noras, genro, netos e irmãos participam
a seus parentes e amigos a dolorosa perda
ente querido e convidam para seu sepuit deste
lamento hoje. dia 26. às 10 00 hs. O corpo
está sendo velado na Capela "F". no Cemiterio
Jardim da Saudade - Jacarepayua
iP

ANTONIO

RODRIGUES

DA COSTA

(7" DIA)
família agradece as manifestações de pesar
recebidas por ocasião de seu falecimento e
tAconvidam demais parentes e amigos para a
Missa que farão celebrar as 19 30 h ae 5* feira,
dia 28 10 1982 na Igreja Matriz dos Sagraaos Cora
çòes. Rua Conde de Bonfim. 474 Tijuca.

penhorapor

sogro

oca-

e avô,

para o serviço

dia,

amanhã, quarta-feira, dia 27, às
"BETH-EL"
Sinagoga
à Rua Barata

Ribeiro n° 489.

t#t(>

lin

Sua Família fará celebrar Missa em sufrágio de sua alma
dia 27 às 10:30 hs. na Igreja da Santa Cruz dos Militares,
t na R Primeiro
de Março

(7* DIA)
Taylor de Lima, esposa e filhos (auserv
tes) e Hamlet José f(iylor de Lana. esposa e
filhos agradecem as manifestações de pesar
tüscar
recebidas por ocasião do faleomento de seu
saudoso pai. sogro e avó EUCLYDES e convi
ciam para a Missa de 7" Dia que farão celebrar na 4J
feira, dia 27. às 18 30 hs. na Igreja do Colégio Santo
Inácio, a rua Sáo Clemente, 226, Botafogo

agradecem

pesar

parentes

A Lua

MARIA

NETTO

SOUZA

DIA)

Danon,

as

horas,

EUCLYDES

FILHO

ABOULAFIA
Bi

nora

Há uma frente fria no litoral do Parani. avançando para
NordcMc c
intcr.Md.iifc Sa masva p>>|ar que
vgue a frente,ganhaihlo
desenvolve-se um centro secundário
de alta
a Oeste do l_ rupuai A massa quente pré-frontal
pressio.
instável c forma trovoadas esparsas cm Sào Paulo. Matoè
Grosso do Sul e Paraná

LEITE

PAULO VIDAL e família, na impossibilidade de responder, individualmente,
t a todos os amigos,
agradecem as
manifestações de pesar recebidas pelo
falecimento de PAULINHO em HoustonTexas—E U A , em 6 do corrente. (P

Aboulafia

AGUIAR

família consternada comunica o s©u
falecimento e participa que o sepultamentAto será ho|e, 26. às 16 horas, saindo o
feretío da Capela Real Grandeza para o
Cemitério de Sáo João Batista.
(P

(AGRADECIMENTO)

dos

18:30

DE

A família convida para a Missa do 7" Dia no
t Mosteiro S. Bento Dia 28 às 10,45
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Prof. Dr. LEJEUNE DE OLIVEIRA

genro,

de

e

ladrões
da
Transegur
prende
Apontado pelo motorista AntôNorma, em São João de Meriti — no sa. vindo, segundo ele, do enterro
nio Miguel Rodrigues como um dos
momento do crime. Acrescentou das vítimas. Ele não quis prestar
assaltantes da Transegur Transque conhecia bem Júlio Ribeiro dos declarações sobre o roubo afirmanSantos, AKamar Ferreira da Silva e cio somente que os culpados deveportadora de Valores que mataram
trés funcionários, Júlio César Neves
Rivaldo Francisco Correia, vítimas riam ser funcionários da empresa.
da Silva, fiel da empresa, foi preso,
da chacina, que "eram meus camaNapoleão Gomes Menezes, o caontem, pela polícia. Na madrugada
radas".
bo reformado do Exército, preso
de hoje, Júlio César confessou que
A noite, a policia encontrou dois após tiroteio na noite de ontem em
ele. seu cunhado Fernando e Kting
malotes de Transegur na casa de Vila Norma, acabou confessando
Fu foram os autores dos disparos Jüllo César, que confessou o crime e que foi Kung Fu
lhe entregou
que mataram os trés funcionários
resolveu apontar seus cúmplices no as duas armas quem
estavam
sem
que
da Transegur. Júlio disse ainda que
assalto.
seu
momento cio tiroteio.
"Ele poder no CrS
o Único sobrevivente recebeu os
30 mil por cada
queria
Desentendimento
disparos de sua arma. Ele afirmou
arma". Mas a
acredita que o
ainda que trabalha na firma assaiNa Delegacia de Roubos e Fur- elemento que policia
durante a troca
tada ha dois anos e que foi pressio- tos, o delegado Jaime Lima e o de tiros, tenhafugiu,
sido o assaltante,
nado por Kuhk Fu — que é o terror inspetor Marinho tentavam a todo apesar de Juliu César
ter afirmado
da Vila Norma em meriti — para custo obter algumas informações que Kunf? Fu fugira
para Teresópoparticipar do assalto. A transporta- sobre as investigações da 56" DP.
Us. ao invés de dividir
dora divulgou que o total do roubo que centralizava as diligências o ontem, conforme estavao dinheiro
combifoi de CrS 15 milhões 391 mil, além que não é comum. Já que o roubo foi
nado.
de 23 revólveres Taurus, calibre 38.
de mais de Cri 10 milhões, cabendo
Os policiais civis e militares foà delegacia especializada coorderam levados a Vila Norma pelo vigiFotografia
nar os trabalhos. Houve por algum lante Júlio César Neves cia Silva,
tempo um principio de desentendiDesde o começo, policiais da 56" mento entre a Delegacia de Roubos primeiro assaltante a ser preso, cjue
DP estavam certos de que o assalto e Furtos e a 56* DP. A noite, o era funcionário da Transegur. Os
da 56" DP, depois cie idenhavia sido cometido com a particititular cia Delegacia cie Roubos e policiais
tiflear,
fotografias.
em
César,
paçao de um funcionário tia empre- Furtos, delegado José Gomes So- foram a casa dele, em Júlio
Éden. mas
sa. So isso explicaria a facilidade brinho, decidiu que o caso ficaria
náo o encontraram Ele estava na
com que os ladrões entraram na com a delegacia de Comendador Transegur,
onde já havia sido preso
Transegur e os homicídios, já que Soares
outra turma da delegacia. Júlio
por
os assaltantes não poderiam deixar
Na 2* DP. na Central, o
César foi levado a Vila Norma, onde
nenhuma testemunha, pois seriam mento, ontem, também esteve movimui- apontou os locais em que se enconreconhecidos.
to intenso, com as investigações cio
travam os cúmplices.
No começo da tarde, o delegado detetive Alberto Messias Dane,
Na Vila Norma, os policiais
João Barbosa de Carvalho íui á
que. agitado, buscava novas inforapreenderam o Passat RH BWCasa de Saúde Nossa Senhora de inações sobre o roubo. Segundo Alutilizado no assalto, e dois
Fátima, onde conseguiu que Antò- berto Dane, os assaltantes entra- 7646.
Taurus calibre 38. com
nio Miguel Rodrigues folheasse o ram na empresa sem arrombar as revólveres
KunR-Fu. Na troca de tiros, o Brasiarquivo do Departamento de Pes- duas primeiras portas sanfonadas, lia
piaca RJ 2763. cia 56" DP. teve a
soai da Transegur. O motorista re- que se abrem automaticamente. Na
perfurada a tiros.
conheceu Júlio César como um dos terceira passagem, eles arromba- lataria
Segundo os policiais, no assalto
assaltantes, apontando sua foto- ram a porta, tirando com uma cha- a Transegur.
Júlio César, que estagrafia no álbum.
ve Inglesa o cilindro da fechadura.
va fardado, bateu na porta, dizendo
Imediatamente, o delegado e po- Ai. entraram na garagem cia empre- ao
vigia que iria dormir ali. Logo
liciais cia 56" DP e do 20" BPM sa. subiram uma escada e, nu 1"
que a porta foi aberta, entraram
foram á sede da Transegur, em San- andar, arrombaram a sala cie arKung-Fu, Jorge Pereira Valvano e
to Cristo, e prenderam Júlio César mas, de onde foram roubados 23
Fernando
de tal, cunhado de Júlio
que se preparava para começar seu revólveres Taurus. Depois, arrom- César, que está foragido.
Do lado de
trabalho. Ele estava na empresa lia baram o portão que dá acesso a fora ela empresa,
ficaram Ivo de tal.
cerca de um ano e meio e trabalha- sala onde são guardadas as férias
fugiu para Volta Redonda. Carva como fiel, responsável pelo di- das empresas. Ali. os ladrões rouba- que
los Antônio Macedo Barcelos, o .Manheiro transportado.
ram todo o dinheiro: CrS 15 milhões carr&o; Portuguesinho; o Russo,
Na 56" DP, Júlio César, ao che- 391 mil.
também foragidos.
gar. disse nâo haver participado cio
Por volta das 17h, o chefe de
César contou aos policiais
assalto e que estava em sua casa - segurança da Transegur, Coronel da Júlio
56" DP que Fernando esta com o
na Rua Pedro, casa 1. no bairro Vila Arlindo Ferreira, chegou a empre- dinheiro
cio assalto.

Jacques

religioso

aponta

polícia

(30°

e convidam

v

Jnlio César, algemado entre policiais, denunciou os cúmplices Napoleão e Jorge Pereira

BE
ROBERTO

filha,

'v'

f

(P

Cel
JOÃO

SOUZA CARVALHO
(MISSA OE 7a DIA)
Mana Regina de Souza Carvalho. Bhos. genro,
nora e netos agradecem as manifestações de
+ pes.1- ecebidas por ocasião do falecimento de
seu i i >rido esposo, pai. sogro e avô JOÃO DE
SOUZA CARVALHO e convidam para a Missa de ? ¦'
Dia que se' i celebrada AMANHA 4J ¦••¦ra, d><». ' -is
' 2 ' oras. • i i- .
andadl Santa C-ruz aos M : t res «
Rua 1° de Março
i?

JÚLIO

DE

RIBEIRO

ALTAMAR
E

RIVALDO

DOS

FERREIRA
FRANCISCO

SANTOS.
DA SILVA
CORREIA.

funcionários, amigos e a diretoria da
Transegur SA cumprem o doloroso dever de participt)r o falecimento de seus
tOs
colegas, amigos e subordinados, ocorrido
no d a 24 ;:e oututro. no cumprimento do seu
Jeve'
(p
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recursos
garante
para
William Waack
Bonn — O Ministro do PlanejaArquivo — 15.02.80
mento,
Neto. afirmou ontem
"nãoDelfim
%¦. mtisxmm mmmm
haverá mais problemas para
que
fechar o balanço de pagamentos de
li®
82; nós estamos confiantes". Ele falou
em Frankfurt, ao sair da assinatura
de um empréstimo de 145 milhões de
dólares para a construção de dois
navios para a Sunamam. Assessores
do Ministro garantiram que o Brasil
já fechou suas contas deste ano.
Mas Delfim foi extremamente
cauteloso e se recusou a fazer declarajá
çóes formais, afirmando que o ano"os
estaria fechado. Disse apenas que
recursos estão entrando, na medida
em que precisamos", e enunciou os
recentes contratos firmados na Europa, Japão e Estados Unidos como
prova disso.
O Ministro do Planejamento afirmou que era de 3,6 bilhões de dólares
o montante dos recursos que faltava
ao Brasil captar no exterior este ano
fechar seu balanço de pagamenpara "Precisávamos
de uma meida de
tos.
1,2 bilhão de dólares por mês, e isto
está acontecendo", disse Delfim.
Assessores de Delfim justificavam
a cautela do Ministro em confirmar o
fechamento de 82 com uma observacão irônica. "Se ele disser agora que
fechamos este ano, os banqueiros só
vão querer vê-lo em janeiro do ano
que vem", comentou um deles.
Delfim concordou em falar no assunto por insistência dos repórteres
que o aguardavam no saguão do hotel
Frankfurter Hof, onde presenciou a
assinatura do empréstimo concedido
lH||V
pelo Banco American Express à Sunamam e depois participou de um
pequeno almoço. Quem fez um pronuneiamento foi o diretor da area
jnBSsjk
externa do Banco Central, José Carlos Madeira Serrano:
— Em 83, nosso déficit em conta
corrente será .de 6,9 bilhões de dólares. ou seja, 50% a menos — afirmou
Serrano. "Pretendemos compensar
esse déficit com aumento de \Q% nas
exportações e redução para 17 bilhões
de dólares das importações, às custas
"as
recursos estão entrando''
aite
O Mi nistro assiiui
de cortes em investimentos públicos".

Acordo
com

da

FMI

aprova

Argentina
desvaloriza

peso e açao na Boi)sa
Buenos Aires — (Luís Cláudio Latgé) — A
Argentina deverá definir, nas próximas horas,
os termos de um acordo com o FMI para a
obtenção de créditos náo condicionados da
ordem de 1 bilhão de dólares, e um stand by
(crédito sujeito a condições) em torno de 1
bilhão 760 milhões de dólares — segundo informaçáo corrente nos círculos financeiros de Buenos Aires. A praça da Capital antecipa a adoção
de medidas recessivas: o dólar no paralelo
alcançou 55 mil pesos ino oficial esta a 39 mil
pesosi e a bolsa registrou uma queda de 12%
com baixas em 51 papéis.
Apesar du anúncio de que o Governo discutiria o problema do credito stand by com os
políticos, o assunto parece ter sido resolvido
através de uma operação com prazo de 12
meses — e mais tres de prorrogação - ou seja, a
ser resolvida antes de março de 84. quando
devera tomar posse, segundo as informações
oficiais, um Governo civil. Mas, de acordo com
funcionários do Banco Central, ainda há alguns
detalhes pendentes, nos entendimentos com o
Fundo
•O recurso aos créditos do FMI. contudo,
náo sera solução imediata para o problema
argentino: cobrira apenas juros e inoras (3
bilhões 700 milhões de dólares) da divida e
servira de aval para a obtenção de um créditoponte, no valor de 1 bilhão 500 milhões de
dólares fim passo, apenas, para o refinanciamento da dívida que chega aos 40 bilhões de
dólares
A concentração dos vencimentos da divida
— oerca de 15 bilhões de dólares neste segundo
semestre — estrangula toda a economia argentlnâ. O esforço realizado com a restrição as
Importações, em alguns casos completamente
interrompidas, não é suficiente e o pais náo
pode adiar indefinidamente o pagamento das
parcelas da dívida sem um acordo com os
bancos internacionais.
I

México não divulga
ns suas negociações

i
¦Cidade do México — iRosental Camon Al
ves)
As autoridades financeiras do México
regressa-am de três dias de negociações nos
Estudos ürüdos sem terem chegado a um entenüimento definitivo com o Fundo Monetário
Intérnai ional sobre o acordo que permitira ao
pais renegociar sua volumosa divida externa.
Mas ap»-sar das dificuldades — devido as severas exigências de austeridade impostas pelo
FM] — fontes do Governo confirmaram que o
convênio sera assinado em meados de novembro
Os minoritários Partidos políticos de esquerda e os sindicatos procuram pressionar o
Governo mexicano a divulgar as condições do
convênio antes de asslná lo Na associação dos
economistas que trabalham para o Estado.
Rodolfo Becemi Straffon. dirigente da entidades. pediu que o Governo, em vez firmar o
convênio com o FMI. aceite um empréstimo
oferecido com insistência pela OPEP
*— A concepção monetarista do FMI é ina
dequada para a realidade nacional e seguir
suas diretrizes implica medidas de alto custo
social < orne suspensão de subsídios as classes
marginalizadas, a volta da liberdade cambial, a
llbetaçai dos preços »• o cimtrole cias demandas
salariais disse o economista Rodolfo Becerril
Straffun ex-presidente do Colégio (sindicato)
Nacional de Economistas

Io caderno
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Nova Iorque — Os pafses em desenvolvimento deverão reduzir suas metas de crescimento para o próximo ano, porque acabou a
liberdade de responder a aumentos inesperados nos déficts do balanço de pagamentos
através da captaçáo de empréstimos no exterior, em lugar de reajustar internamente suas
economias, observou ontem o banqueiro Wllliam Ogden, vice-presidente do conselho diretor do Chase Manhattan Bank — segundo
maior credor internacional do Brasil, com sede
em Nova Iorque. Ogden falou para executivos e
banqueiros, durante um encontro patrocinado
pelo Manhattan Institute, uma instituição privada de pesquisa política.
Para Ogden, o problema da divida externa
dos paises em desenvolvimento é de liquidez e
não de insolvência. O banqueiro defendeu o
fortalecimento de instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, mas previu maiores dificuldades para os países semiIndustrializados em captar recursos no mercado internacional, em 1983.
O papel dos bancos
Ogden disse que o problema central do
crescimento da divida nos países em desenvolvlmento não é a fragilidade do sistema flnanceiro internacional (que considera forte), mas a
continuidade da recessão mundial. Negou que
as dívidas externas estejam em situação tão
crítica que não possam mais ser administradas,
afirmando, textualmente, que, "pelo menos nos
dois próximos anos, isso simplesmente não é
verdade".
Apesar dessa visão até certo ponto otimista, ele traçou um quadro preocupante do aumento dessa divida, mostrando que, em 1973 a
dívida externa total pública e privada dos
países em desenvolvimento náo produtores de
petróleo ia curto e longo prazo) não chegava a
100 bilhões de dólares. Em 1981. já era de 470
bilhões e devera fechar este ano com um acrescimo de 60 bilhões de dólares. Os bancos comerciais tiveram um grande papel nesse crescimento. sendo responsáveis, em 73, por 36% da
divida e respondendo, no começo deste ano. por
53%. ou 230 bilhões de dólares.
Para o banqueiro, o crescimento da divida
foi acompanhado de um crescimento de produtividade desses países, principalmente dos paises de "renda média" (o Brasil esta nesse grupo), onde o dinheiro foi aplicado em projetos de
desenvolvimento. Paru Ogden, esses empréstimos. após o impacto da crise do petróleo,
permitiram uma distribuição global mais eticiente do capital disponível. Apesar disso, mui-

de

82

crédito fácil
Fritz Utzeri
tos países, em seu modo de ver, fizeram investimentos errados ou reagiram lentamente â necessidade de ajustar suas economias a crise
internacional. No geral, ele afirmou que a
"construção da divida" não foi um ato imprudente, como muitos sustentam.
O problema da dívida externa foi acentuado pela recessão, que levou os países industrializados a adotar práticas econômicas restritivas, causando uma queda no preço das commodities, diminuindo a capacidade de exportação
dos países em desenvolvimento e reduzindo,
em conseqüência e de modo dramático, a capacidade desses países de pagar o serviço de sua
divida, devido à alta das taxas de juros. Apenas
como exemplo, citou a taxa para operações de
empréstimo, que subiu de 8% em 1980 para 14%
este ano, o que levou alguns paises da América
Latina a destinar ao pagamento do serviço da
dívida 45% dos recursos obtidos através de
exportações.
Ogden afirmou ainda que o risco de emdinheiro a países permanece pequeno,
prestar
"salvo convulsões, queda
considerável e permanente nos preços das exportações ou deterioraçào súbita da gestão econômica", acrescentando que. apesar dos problemas, nao vè essas
possibilidades de concretizando na América
Latina.
Hoje em dia uma dificuldade grande para
reunir novos créditos para os países em desenvolvimento, embora a manutenção desses cré"em
menores do que antes", mas
ditos,
"em níveis volumes
significativos" seja necessária para
restabelecer a credibilidade dos países semiindustrializados.
Ogden assinalou que existem condições de
vencer a crise, e a ação deve começar pela
tomada, pelos paises devedores, de medidas
fortes destinadas a reduzir"È os déficlts de seus
inevitável que esbalanços de pagamento.
sas medidas vao reduzir o crescimento e a
atividade da economia", lembrou, acrescentando que alguns paises poderão resolver suas
crises sem precisar recorrer ao FMI, mas deverão contar com o apoio da comunidade financeira internacional.
O banqueiro referiu-se aos Governos dos
paises industrializados, afirmando que estes
"náo
têm a obrigaçao de garantir uma taxa
razoável de crescimento aos países em desenvolvimento numa ocasião em que as metas de
crescimento de suas próprias economias sao
baixas" io que pode ser interpretado como uma
crítica moderada a posições defendidas pelo
Brasil nos últimos meses).

do

ano
externa
do
programação
próximo
Brasília — O Conselho Monetário uma quinzena no mês passado, sendo,
Nac.ional-CMN aprovou ontem o do- portanto, razoável que o Brasil aliere
Camilo não sobe o
Documento será uma
cumento Programação do Setor Ex- sua política de Informação .sobre as
terno em 83 e alterações no funciona- estatísticas do balanço de paga({ae café renderá
ca rtillia obrigatória
mento do mercado de capitais: a mais mentos.
importante autoriza a transformação
Langoni também antecipou que a
Sáo Paulo — O Ministro da Indústria e do
José ISegreiros
das dividas das empresas com difieul- divida externa de curto prazo ("há
— A necessidade de fechar o balan- Comércio, Camilo Pena, afirmou ontem no
Brasília
dades financeiras em debêntures con- muita fantasia sobre ela") passará a
conseço de pagamentos deste ano. revertendo as Guarujá. que ainda não sabe se o2,5Brasil
versiveis em ações com intermediação ser contabilizada segundo novos critéde
bilhões
de
receita
cambial
uma
guira
a
captaçáo
de
emdificuldades
enormes
para
do Banco Centrai, sem consulta a Co- rios, negando que seja uma parcela
estabeem
83.
meta
de
café
vendas
nas
dólares
o
Conseem
moeda,
levou
préstimos externos
—
missão de Valores Mobiliários-CVM.
preocupante do total registrado.
iho Monetário Nacional, reunido ontem, a ante- lecida pelo Conselho Monetário Nacional
Os principais pontos do documento
— Trata-se de credito exclusivade
2.2
em
tomo
ficar
deverá
a
receita
este
ano,
cipar a projeção de Inúmeros indicadores sobre
"Vou examinar esse númeratificado pelo CMN sao:
mente comercial — disse.
o comportamento da economia para o ano que bilhões de dólares:
Exportações de 23 bilhões de dolaSecrevem no documento intitulado Programação do ro. mas tenho confiança nos cálculos daantes
A reunião do CMN, de duas horas e
res (crescimento de 9.5°; em relação a
de
disse,
Planejamento",
pouco
de
taria
em
1983.
das
Setor Externo
conmeia, aprovou o documento
82).
abrir oficialmente o 10" Seminário do Café.
os
empreobrigatória
adie
Sua
consulta
e
sua
tas
externas
para
pequena
pauta
Importações limitadas ao máximo
sãrios que pretendem pautar suas decisões de promovido pela Associação Comercial de Sangrandes debates. A mais
de 17 bilhões de dólares (um corte de cional sem destas,
connegócios em sintonia com as ambições oficiais, tos. no Casa Grande Hotel.
a
importante
que permite
200} nas importações do setor publico,
sem
em
debêntures
versão
de
dividas
pois a cartilha do Governo abrange a maioria
o atual estoque do IBC,
exclusive petróleo e trigo, e de 22': nas
Ele considerou
das
também
da
beneCVM,
a
previsões econômicas que afetam a vida cerca de 10 milhões que
particpaçâo
náo é exagerado,
de
sacas,
importações do setor privado).
—
exclui apenas o orçamento moempresarial
colocaDéficit em conta corrente náo supe- ficiará os bancos credores, pois eles
ser
e
parcialmente
náo
poderá
preocupa
netário, que sera objeto de discussão da próxirior a 6,9 bilhões de dólares (uma que- terão maior folga para emprestar.
do a vencia para equilibrar o mercado, uma vez
de
dezembro.
em
do
CMN.
ma
reunião
principio
Uma divida náo paga, sob a garnnda de 51% em relação ao resultado
que a safra do ano passado foi prejudicada por
Referenciais
estimado para 1982. de 14 bilhões de tia de notas promissórias ou imóveis,
geadas. E garantiu que haverá café suficiente
Os referenciais mais importantes divulga- para atender ao mercado interno e a exportapor exemplo, remete sua inscrição aos
dólares).
Captação de recursos externos limi- créditos em liquidação ou vencimendos ontem projetam uma necessidade mínima çâo. O Ministro disse, também, que os reajusde recursos externos em moeda de 10 bilhões tes cie preços com base na desvalorização camtacia a iO.ü bilhões de dólares e cresci- tos após 180 dias. no balanço das insti600 milhões de dólares, captados segundo uma bial prosseguirá sendo trimestrais, mas, por
mento da divida externa de 8,9% (con- tuiçóes financeiras, reduzindo sua
taxa da libor de 10%, para o financiamento de tatica. poderão ser realizados em períodos mais
tra a estimativa de 17,6''< para 1982). margem de créditos, de acordo com as
um déficit de transações correntes de 6 bilhões curtos".
O presidente do Banco Central, regras em vigor. Se a divida passa a ser
900 milhões de dólares e o pagamento de amorCarlos Geraldo Lanuoni. ao falar logo participação acionaria na empresa em
Segundo o Ministro, a sugestão da Associatizaçóes de 7 bilhões 200 milhões de dólares — o
após a reunião do CMN, explicou que a questão, ela é descontada do percenrestante será completado com capitais de risco ção Comercial de Santos, para que o setor do
partir de agora o BC só divulgará a tual de recolhimento compulsório do
no Conselho Monetário
media aritmética trimestral da capta banco, e libera uma parcela eqüivaleue créditos de organismos oficiais. Tanto o défl- cafe seja representado
"esta fora de pauta, náo tem sentido,
clt quanto a busca de financiamento são reduzi- Nacional,
ção de empréstimos externos em moe- te para aplicações. Mas seus prazos e
da. no final do período, tal como proce- condições sô serão divulgados hoje,
dos praticamente a metade, porque esse foi um mesmo porque eu represento o setor. Além
derã em relação ás reservas cambiais através de Resolução do BC.
limite imposto pela capacidade dos bancos disso, outros setores, como os do açúcar, por
exemplo, iriam querer a mesma coisa". O presido país.
internacionais, esclarece o documento.
Dois outros votos dispensaram as
Para chegar àqueles parâmetros, o Banco dente da Associação Comercial cie Santos. Anoperaçoes de credito, vinculadas ao
Captação
tónio Manoel de Carvalho, em seu discurso,
Central considerou a possibilidade de exportaPara Justificar a mudança na rotina Flnsocial. do pagamento do IOF e
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EMPRESAS
Riocel

brinda

fim

de

ano com noite de arte
Porto Alegre — Um vèmissage, com as
aquarelas originais cie Herman Rudolf Wendroth, um mercenário alemáo, de 1851, um
concerto de musica erudita, com Arthur Moreira Lima e João Carlos Martins, e a presença do
Príncipe D Pedro Gastáo de Orleans e Bragança no Teatro São Pedro marcarão, no dia 23 de
novembro, uma inovação no marketing de
brindes de fim de ano, da Rio Grande Companhia de Celulose do Sul (Riocel).
Sempre com brindes, de impacto, no fim de
ano — no ano passado, por exemplo, foi um
disco com músicas de Lupiscínio Rodrigues —
a Riocel neste ano distribuirá mil reproduções
de aquarelas de Herman Wendroth, um mercenôrio alemão contratado pelo Governo brasileiro para combater o ditador Rosas. Ele tambóm
era um art ista e fez muitas aquarelas, em 185! e
52, de paisagens gaúchas, cujos originais são de
propriedade do Príncipe D Pedro Gastão de
Orleans e Bragança.
A Riocel colocará em operaçáo no primeiro
trimestre de 1983 a sua unidade de branqueamento da celulose, que obrigou um investimento de 236 milhões de dólares, dos quais 15%
para controle ambiental. A produção diária de
celulose náo branqueada é de 720t e, quando
entrar em operaçáo a nova unidade, serão 500t/
dia de celulose branqueada.

BOLSA
Mercado cai 0,4% mas
sobe 1% no fechamento
Foi um mercado que abriu fraco, operou em
baixa de 0.4% mas reagiu e apresentou alta de
1%, no fechamento, com IBV situando-se em 5
mil 80 pontos. Foram movimentados 164 milhòes de títulos no valor de CrS 1 bilhão 72
milhões sendo que desse total. CrS 592 milhões
resultaram de operações no mercado futuro e
Cr$ 456 milhões de negócios à vista.
A Corretora BCN recompôs parte da posição em Petrobrás que se desfez na semana
passada. Das 10 ações, do IBV. que operaram
em alta, Lojas Americanas OS foi o destaque
com valorização de 6.86%. Moinho Fluminense
OP subiu 3.58%, White Martins OPcc, 2.51%,
Banespa PP. 2.49% e Petróleo Ipiranga PPc.
2,34%. Entre as 16 baixas, as mais acentuadas
foram Samitri OP (-9.49%), BanerjPP (-6,50%),
Mesbla PPc(-4.55%), Riograndense PPee (-<3.36%) e Mannesmann PP (-2.94%).
No relatório desta semana, a Lopes Filhos
& Associados Consultores de Investimentos
reafirma tendência favorável as empresas bem
capitalizadas, apesar da iliquldez do mercado.
Destaca ainda, que o processo de alta registrado na semana passada foi bastante seletivo
proporcionando melhoria nas cotações de títulos como Souza Cruz, Brahma, Brasmotor, Vidraria Santa Marina. Açonorte e White Martins.

Concremat — A empresa está convidando, como parte das comemorações do seu 30° aniversário, para uma palestra técnica sobre "A qualidade das construções e o seu controle", no
próximo dia 28. ás 20h, no Instituto de Engenharia de Sáo Paulo, proferida pelo professor
Álvaro Garcia Meseguer. do Instituto Eduardo
Torroja. de Madri, e do Comitê Euro International du Béton.
Morro Velho — A Mineração Morro Velho está
convidando para a cerimonia de inauguração
da Mina de Jacobina, no próximo dia 8 de
novembro, às llh, no local de suas instalações
industriais, no Distrito de Itapicuru, Jacobina,
Bahia.
McCann Erickson — Os 35 anos de Altino Joào
de Barros na agência de publicidade McCann
Erickson e sua promoção, no mês passado, a
vice-presidente executivo da empresa, foram
comemorados ontem pela Associação Paulista
de Propaganda com um jantar no restaurante
Massimo.
lmcosul — Uma das empresas do Grupo Maisonnave, a lmcosul atingiu um faturamento
bruto de CrS 9,7 bilhões no primeiro semestre
do seu exercício social, com um crescimento de
lOStf em relação a igual período do ano passado. O lucro operacional neste semestre foi de
CrS 551 milhões, superior em 2287r ao valor
obtido em igual semestre de 81. O lucro por
ação de capital social foi de Cr$ 0,56.
Coemsa — A Construções Eletromecãnicas S' A
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BOLSA
São Paulo — O mercado fechou, ontem, em
alta — 0,4% no fechamento do índice Bovespa
— mas o volume total negociado teve queda de
28.3r/r. envolvendo 1 bilhão 175 milhões 588 mil
732 títulos, no valor de CrS 1 bilhão 64 milhões
555 mil 426.
No mercado à vista — que representou
97.4'7r rio total geral — a media dos preços das
ações de primeira linha aumentou em 0,7%. A
ação de melhor desempenho nesse grupo foi
Petrobrãs PP. com alta de 1,5%.
grupo de
A média dos preços das ações
segunda linha registrou alta de 0,4%. As ações
que mais subiram, nesse grupo, foram Lojas
Americanas ON (16.1%> c Indústrias Villares
PP (12.9%) e as que mais baixaram foram
Noroeste PP (10.2%) e Ericsson OP (9%).
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Ovp p" 0'*3 073 0.73 0.73 073 2230
351
(>vp po
0 61 0.81 0 82 0 83 0 83 - 2
150
Leva pn 0.85 0.85 0.85 0.85 0,85
1100
Cnopeco pp 3 80 3 60 3 8! 4 00 4 00
dp 5 20 5.20 5.20 5 70 5 20 0 630
Cc
1,00 1,00
8 315
C.CU po 100 09H 0W
2B
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op 100 1,00 1.00 1.00 1.00
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40
Cn Couf PP l.eo 1,80 1.80 1.80 1.80
568
I'oo pp 4 10 4,08 4, i0 410 4 10
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75
C
pp
I
17
Cof»» Conn pp 0 37 0.37 0.37 0,37 0 37
Colop pp 1,60 1.60 1.62 1.65 1,65 -6.4 7 974
Con> t> Infl ip pn -',60 1.60 1.60 1,60 1,60 38
Comtrtd 8 Inv pn 71.60 21.60 71.60 71,60 21,60 -0.4 ?
Confab pp I 80 1,80 1,80 1,80 1,80 197
250
Cons' Bpp I 82 '60 1 PO I 87 1 80
138
Consul pp 15 00 15 00 15.00 15 00 15.00
(,opo» pp 0 77 0,75 076 0 77 0 75 8 466
Cop*nr pn 4.30 4 30 4 30 4.30 4,30 500
C.oqono pp 2 80 7 75 276 2 80 7.75 -1,7 1 370
Co'br»*o pp 0.55 0.55 0.55 0 55 0,55 —
BOLSA
Nova Iorque — A Bolsa de
Valores de Nova Iorque teve,
ontem, uma forte tendência
de queda, diante do temor de
novas tensões das taxas de
juros americanos, que poderâo subir. O índice Dow Jones
teve queda de 36.33 pontos,
fazendo com que o Índice
calsM* abaixo dos 1 000 pontos. Foram negociados 84 milhôes de titulos aproximadamente
S$ta foi uma das baixas
mais importantes dos últimos anos. porque, entre outras coisas, tez com que mdice caísse abaixo de un, índice
psicológico muito importaiv
te os 1 000 pontos

VALORES

entregou o equipamento pesado da usina hidrelétrica de Nova Avanhandava, no Rio Tietê.
São Paulo, inteiramente fabricado no Rio
Grande do Sul com índice de nacionalização
próximo dos 100%.
Usimec — A Usiminas Mecânica SEA assinou contrato de 14 milhões de dólares — CrS 3
bilhões 054 milhões — com a Alunorte para
fornecer, em dois anos, 6 mil toneladas em
componentes mecânicos para o complexo de
produção de alumina, que será instalado em
Carajás.
Ipé — Dando prosseguimento ao seu programa
de desenvolvimento de produtos especiais, a
Metalúrgica Ipê, fabricante das válvulas Mipel,
está lançando através de seus distribuidores
em todo o país uma nova válvula de esfera de
aço inoxidável.
Química fina — O Io Seminário Brasileiro de
Química Fina será realizado em Salvador, de
amanhã a sexta-feira, no Centro de Convenções
do Hotel Méridlen, sob o patrocínio da Secretaria de Indústria e Comércio da Bahia. Instituto
Brasileiro de Petróleo e Associação Brasileira
da Indústria Química e Produtos Derivados.
Celite — Para enfrentar as novas condições do
mercado interno e externo, a Celite Metais e
Louças Sanitárias promoveu no Embu, em Sáo
Paulo, seu Io Seminário Básico de Marketing,
quando foram debatidas as novas e possíveis
estratégias da empresa diante da crise econômlca atual e as adaptações necessárias a uma
estlmulaçào do mercado.

DE VALORES DE
_Ü

SAO

M ercacio Futu ro
T ituiot
B 8'ovl pp
Bonesoo pp
Mon»»es™XJnn
FVrotvti* PP
Wh fo NVh',*

DE

Mod

VALORES

DE

! 05
i 55

Mod Quan» (mil)
>5.10 13 030
7.71 1 700
7. '0 700
10 79 36 120
2.55 5C0

PAI LO

Mo» Foch. Om Qv.or>
(mil)
- ' 677
143 1.45 1.46 1.50 150
Cofiguq pn
16
1 50 1.50 1,50 1.50 1 50 —
Crod Rooi
pp
3.05 3.05 3 05 3 05 3 05 -3 1 304
C'od<to Not p»>
32
32
1.32
1
37
1.32
I
Donovo Inv p^i
400
15 2 15 7,15 2 15 7,15
Durpte* pp
7 15 2.10 273 2 15 2.10»0 > 1 --4 '000
Eb«':e pn
442
7 10 7 10 7,'0 7.10 7,
Economxo p"
409
0 70 0 70 0.70 0 70 070 - 3.3 1100
Ed Gwo» l'b op
152 1.52 1.55 > 55 1.55 -13
flAe.ro/ PP
911
5
3
180
160
1.62
1,80
1.60
{letrO'n pp
531
185 185 1,87 190 1.85 < 279 1265
Elumo PP
0
105 1.03 1,04 105 1.03 -9.0
Engeia po
45
00 5.00 5 00 5.00 * 4.6 1007
5 00 51,31
8»<cncn op
1,35 '36 '.36 —
131
pp
4
570
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JORNAL DO BRASIL

ÍNDICES <251082,
—
INPC Julho : 6.53%. 6 meses 43,8'5 i reajusta ossalarlos
em setembro l; 12 meses 101,2%; agosto: 6.0T; 6 meses
43,2^ (reajusta os salários em outubro): 12 meses: —
99.4%; setembro: 4,75%; 6 meses: 41.8% (reajusta os
salários em novembro): 12 meses: 97.2%
Salário mínimo: CrS 16.608.00
Inflaç&o (IGP) —Julho: 6.1% (1.811,0); no ano. 55,9r.l; 12
meses: 99,5%; aposto; 5,8% <1 916.0), no ano: 65,0%; 12
meses: 97.7%; setembro: 3,7% (1.986.1); no ano 71,0% 12
meses 95.1%
ICV (índice do Custo de Vida) — julho: 7,2% (1.632.6); no
ano: 56,5%: 12 meses: 101.2%; agosto:5,l% (1.716.6); no
ano: 64,5% 12 meses: 96,5%; setembro: 4.2% (1.789,1), no
ano: 71,5%: 12 meses: 94,8%
ICC (índice do Custo de Construção) — Julho: 5,5%
(1.579.2); no ano: 55,4%; 12 meses: 99.8%; agosto ; 16.9%
(1.846,7); no ano: 81.8%; 12 meses: 107.9%: setembro: 4.0".
(1.921,0); no ano: 89.1%; 12 meses: 104.9%.
Correção monetária — Setembro: 7,0%; 6 meses: 39.84%:
no ano; 62.19% 12 meses: 91.18%; outubro; 7.0%; 6 meses:
42.50%; no ano: 73,55% 12 meses: 93,53%: novembro:
7,0%: 6 meses: 44,53%; no ano: 89,1% 12 meses: 95.9% (os
Índices anuais reajustam os aluguéis cujos contratos
vencem no mès).
ORTN — Setembro: CrS 2.241,64 Outubro: CrS 2 398.55
Novembro: Crí 2.566.45
UPC Io Jan/31 mar-82: Crí 1.453.96: no ano: 17,31%; 12
meses: 96.88%; Io abr'30 Jun-82: CrS 1 G83.14; no trimestre
15.76%; no ano: 35,8% 12 meses: 91.73% Io Jul^O set: CrS
1.976,41: no trimestre; 17,42% no ano: 43.03%: 12 meses:
89,0%; Io ouf30 dez-82: CrS 2.398.55; no trimestre: 21.36"r:
no ano: 73,55%; 12 meses: 93,53% (reajusta as as prestaçôes do SFH em Io—de outubro).
No ano: 72,64%; 12 meses: 95.73%
Correçáo cambial
Dólar — Compra: CrS 221.73 Venda: CrS 220.63 (a partir de
25%
de IOF CrS 275.788
venda
com
26 10)
DAIar paralelo — Compra: entre CrS 365 e CrS 370 Venda:
entre CrS 380 e CrS 385. Operadores de câmbio disseram
que está ocorrendo uma venda maior, talvez por ser final
do mês.
Ouro — (Rio) Compra: CrS 4.970.00; venda CrS 5.240.00
(preço por um grama de ouro Qoldmlne). (SPi Compra:
CrS 5.029.00; venda CrS 5.350,00 (preço por um grama de
ouro Bueno, Vieira-Degussai, (SP) Compra CrS 5 050.00;
venda CrS 5 300,00 (preço por um grama de ouro Safra)
Prime rate — 11,5% e 13,0%
Taxa Overnight (médias SDPl: No dia: 12,775%; semana
anterior; 8.27% mòs anterior: 6,19%
l.ibor — 10 1 8 (válida por seis mesesi
IMVR) Maior Valor de Referência — CrS 7 768.20
l!FERJ — Unidade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro
CrS 3 500.00
(para cálculos de pagamentos de taxns. tributos e multas
estaduais)
SERVIÇO
Taxa

de

FINANCEIRO
financiamento

alta diminui negociações
O mercado esteve praticamente parado, ontem, pelo
terceiro dias consecutivo. As razões para as poucas negociaçòes com títulos sào as altas taxas de juros (ontern
^tingiram 12.9% ao mês); a expectativa sobre as resolu-'
çôes que tomfina o C.\IN — Conselho Monetário Nacional
na reunião de ontem; c as perspectivas da diminuição
do ágio das ORTNs com cláusula de correção cambial.
Operador de uma distribuidora de porte médio disse
que a taxa de financiamento está muito alta. "o que
assusta um pouco". As taxas de ovrrnight ide um dia
para outro) ficaram entre 12.25% e 12.9%. por mês, e o
Banco Centra] financiou algumas instituições financeiras
com taxa de 12% ao mès.
Até o nnal do mès. a perspectiva ê de que as taxas
continuem nos níveis atuais. A media ate ontem era
ti.47% no mês
Itas poucos negócios feitos, os títulos mais negociados foram os com vencimento em fevereiro de 87, a tenno,
cotado a 108% do valor nominal iCrS 2398.55) para
compra, e 108,2''. do valor nominal para venda.
No leilão de LTNs as taxas de desconto foram de
99.75. as com prazo de 91 dias. 62.1)6. as com prazo de 182
dias e de 50.72. as com prazo de 365 dias Para estas
mesmas LTNs a rentabilidade e de 84.68 . 92,36 e 104.41,
respectivamente.
O total aceito pelo mercado foi o correspondente a
CrS 40 milhões, as com prazo de 91 dias — o BC ficou com
CrS 29.96 bilhões, com nenhum titulo com vencimento em
182 dias — o BC ficou com CrS 20 bilhões, e CrS 1.1 btlhào
o BC ficou com CrS 28.9 bilhões
Segundo a Andiina. o volume de negócios com LTNs
somou CrS 63 bilhões 225,3 milhões, e com ORTNs CrS 2
trilhões 182 bilhões 578.4 milhões
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O empreendimento atinge uma população de 700 mil pessoas, que moram a 10min. do shopping

Rui

admite

cortes

Rio
que

tragam.

demite

em

São

O Rio Já tem seu shopping center
Conrado
dedicado à moda: Sào
"Sào Conradoparou
Fapara conhecer o
shion Mall", inaugurado ontem à noite com a presença de milhares de
pessoas. São 120 lojas — 102 já montadas — destinadas a atender os hábitos de consumo da alta classe-média
carioca.
O custo do empreendimento da
Brasilshopping foi de 26 milhões de
dólares, equivalentes a cerca de CrS 5
bilhões 720 milhões. Somente a campanha publicitária para lançamento e
a festa de inauguração consumiram
cifra em torno dos CrS 250 milhões.
Público
A Brasilshopping foi criada há dois
anos, com 50% de capital da Atlàntica-Boavista; 20% de capital do grupo
Três Irmãos; 10% da Tecnicorp, do
empresário Marcos Viana; 10% da
Planig, de Vitórlo Cabral, expresidente da Abrasca; e 10% da Barlavento, de Oscar Couto Souza Filho.
Este é seu primeiro empreendimento,
mas já há estudos para o próximo,
provavelmente na zona-norte.
Segundo

o diretor da empresa,

concorrência

moda

Axel Chaves, o público do Sào Conrado Fashlon Mall atinge a casa de 700
mil pessoas, que moram a 10 minutos
do shopping. Estes consumidores, de
acordo com as pesquisas de mercado
que antecederam ao lançamento, tèm'
a maior renda familiar da cidade e
em artigos de
estão dispostos a gastar "elásticos"
—
vestuário e outros bens
são os bens que vendem em funçào da
renda do consumidor.
Desta forma, acredita Axel Chaves, "o que faltava no Rio e no Brasil
era isso". Ele argumenta que os demais shopping têm boa parte de suas
vendas calçadas nos bens inelástlcos
— cujas vendas nâo variam conforme
a renda do consumidor. Como exem"Nln
pio cita os eletrodomésticos:
guém tem dez geladeiras porque tem
muito dinheiro, mas pode ter 250 ternos por causa disso".
O complexo — construído pela
João Fortes — tem 44 nül metros
quadrados de área construída e contará com butiques como a Sandlz (so
a parte de roupas»; Company; New
Elastic; Riehard; Florucci; e Dlmpus.
Terá ainda uma agência da caderneta
de poupança Banerj. uma do Banco
Econômico, mais restaurantes e lanchonetes.

a
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amanhã

metalúrgico

se

dará

aumento

de

15% e
piso de CrS 58 mil
Sào Paulo — Os representantes do Grupo 14 da
FIESP informaram aos Sindicatos dos Metalúrgicos
de São Paulo, Osasco e Guarulhios, que amanhã, às
9h, apresentarão a contraproposta às reivindicações
dos trabalhadores, que querem um piso salarial de
Cr$ 58 mil, 15% de aumento real, além de estabilidade
de emprego de um ano.
O diretor do Departamento Sindical da FIESP.
Roberto Delia Manna. considera que o Grupo 14 e os
Sindicatos dos Metalúrgicos chegarão a um acordo,
mas garantiu que "Cr$ 58 mil de piso, estabilidade de
um ano e aumento real de 15% as empresas nâo tèm
condições de oferecer. Isto não é possível nem em
época de euforia", comentou.
FIM DA GREVE
pela Policia Militar na reEm nota distnbuida on- giào. Os 3 mil 800 empregatem. o Sindicato dos Meta- dos da Monark fizeram
lúrgicos de Sào Paulo in- greve de dois dias. em proformou que por ser dia de testo contra demissões.
pagamento de vales
O comunicado do Sindiiadiantamento salarial), os cato afirma, ainda, que na
trabalhadores da Monark Juntas Flexa (empresa lovoltaram ao trabalho, com calizada no bairro da Laa intenção de nào deixar a pa), "os 500 trabalhadores
remuneração a quem tem em
greve mudaram sua esdireito em poder da empresa e para nào dar margem tratégia e resolveram manô repressão, diante do forte ter sua pralisaçáo dentro
aparato policial montado da fábrica".

Companhia
D
Doce

I

n
?

CrS

Rio

16.749.671.129,07

O montante acima corresponde ao valor de subscrição da 2? emissão pública da Companhia de 715.993 debéntures.
conversíveis em ações, da espécie subordinada, em uma única série, autori/ada pela AGE de 06. 08 .82, registrada na
CVM sob nP SEP/GER/DCA--82/021 em 09 09.82.
Agente Fiduciário SLW — Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
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se

guias demorarem
Sào Paulo — A llberaçáo de
guias de importação pela Cacex,
caso não ocorra em 30 dias. levará a
Volvo do Brasil a iniciar um processo .de demissão de trabalhadores na
sua fábrica de Curitiba, admitiram
ontem o vice-presidente mundial
da empresa sueca, La rs Malmorz.
em visita ao Brasil, e o diretor-geral
da empresa, Tage Karlsson.
As guias se referem á importaçao de componentes necessários
para a produção de caminhões e
feitos a
ônibus e os pedidos foram "O
Cacex em maio deste ano.
probiema da falta de componentes
vem-se acumulando" — advertiu
Tage Karlsson — "e se nâo houver
uma solução seremos obrigados a
paralisar nossas atividades por
uma a duas semanas, reduzir a produçáo e até denutir funcionários,
pois não teremos peças para produzir caminhões e Ônibus"
Tage Karlsson lembrou que a
Volvo trabalha hoje com um índice
de nacionalização de 90';. conforme acordo estabelecido com o govemo brasileiro em 1980, época de
sua implantação no país El(- afastou qualquer po>sii>ilidacte de nacionali/ai tonumente a jtfduçâo
da empresa no Brn>n p<'is isto
tornaria sem coinpftitividacit- os
produtos da Voh o no metcaao ex
temo

m
opei .o
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quer entrar na
pesquisa do petróleo
Brasília — Uma reunião marcada para
hoje, no Rio. entre o presidente da Petrobrás, Shigeaki Ueki. e o vice-presidente
da Japan National Oil Corporation. Aklra
Watari, definirá as bases de uma futura
participação da empresa petrolífera Japonesa na exploração de petróleo no Brasil,
através de contratos de riscos. O interesse do Japão em participar dos contratos
de risco brasileiros, na pesquisa e expioraçúo de petróleo, foi demonstrado ontem
por Aklra Watari durante encontro que
manteve com o Ministro das Minas e
Energia. O empresário Japonês disse que
seu país gostaria também de investir no
setor do xisto betuminoso e manter com
o Brasil uma maior cooperação no campo
mineral.
União usa

excesso cie

receita em eréílitos
Brasília — O Presidente Figueiredo
encaminhou ontem ao Congresso Nacional projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos especiais até o
limite de CrS 17 bilhões 348 milhões,
provenientes do excesso da arrecadação
da receita da União. Esses recursos serão
assim distribuídos: encargos financeiros
da União (Fundo Especial de Exportação
de Açúcar), CrS 16 bilhões: Ministério da
Educação e Cultura. CrS 939 milhões 799
mil; e Ministério da Fazenda, CrS 408
milhões 310 mil Na exposição de motivos
ao Presidente da República, o Ministro
do Planejamento, Delfim Neto, explicou
que a Lei Orçamentária para este ano
estimou a receita e fixou as despesas do
Tesouro em CrS 4 trilhões 2 milhões, mas
em agosto houve um excesso na ariecadação de CrS 519,2 bilhões, já transformados em créditos especiais, e que agora
haverá um novo excesso, de CrS 16.9
bilhões, formado pelo adicional as contribuições sobre o consumo do açúcar e
álcool no mercado interno, e de ingressos
de créditos em favor do Ministério da
Educação e Cultura, contratados antes
da Lei Orçamentária.
Rádio

JB debate o
papel do economista
O papel do economista e sua imagem
na sociedade é o terna do debate de hoje.
às 9h. na RADIO JORNAL DO BRASIL
AM. Os convidados sào os economistas
Inácio Rangel, autor de vários livros <entre eles A Inflação Brasileira), e David
Goroditsch. professor universitário e consultor econômico de diversas instituições. O programa é apresentado por Eliakim Araújo, e os ouvintes podem participar fazendo sua pergunta pelo telefone
234-7566.
Fiat

Diesel

concede

aumento a empregados
Piso salarial de CrS 31 mil 519 que,
com o aumento do salário mínimo passaru a ser de CrS 38 rrul 650. e produtividade
de 19; a 3% de acordo com a faixa salarial
foram os principais itens do acordo assinado ontem na Delegacia Regional do
Trabalho entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metal-Mecânicas e
de Material Elétrico e a Fiat Diesel do
Brasil O acordo coletivo e o primeiro
nrmado em negociação direta entre pa
tróes e empregados. Este aspecto foi ressaltado pelo Delegado Regional do Tra
balho. Luís Carlos de Brito, e pelo presidente do Sindicato dos metalúrgicos, Oswaldo Pimentel.

Anúncio cie Encerramento cJ<* Distribuição
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obras civis de Angra-3
A Nuclebrás divulgou ontem nota oficial sobre a
reportagem "Gutierrez deve construir a terceira usina nuclear", publicada no JORNAL DO BRASIL de
domingo, esclarecendo o estágio em que se encontra
a licitação para as obras civis de Angra-3.
É a seguinte, na íntegra, a nota da Nuclebrás:
centrando os trabalhos da
NOTA A IMPRENSA
" A propósito da notícia empreiteira contratada ex"Guttierrez deve construir clusivamente nas obras clde Andra n. E anuna terceira usina nuclear", vis
ciou, dia 31 de julho de
publicada em um matuti- 1981, a abertura de
licitano no dia 24.10.82, a
çào para as obras civis de
NUCLEBRÁS esclarece:
Angra m, de forma a poif As obras civis cTas uni- der
com o concurso
dades II e III da Central de contar
outras empreiteiras
Nuclear Almirante Álvaro também
qualificadas.
Alberto, em Angra dos
Reis, foram inicialmente
3. A licitação para as
contratadas mediante ne- obras civis de Angra III
está em andamento, segociação direta.
2. Tendo assumido, em guindo seu curso normal, e
abril de 1981, a responsabi- os resultados finais somenlidade pela construção das te serão conhecidos após o
duas usinas, a Nuclebrás encerramento dos trabaConstrutora de Centrais lhos das comissões de JulNucleares S.A. — NUCON gamento e a homologaçáo
decidiu rever o escopo e os pela administração supetermos do contrato, con- rior da NUCON."
FIESP

shopping-center

recessão em 83
O presidente da Confederação
das Associações Comerciais do
Brasil, Rui Barreto, acha que o corte nas importações anunciado pelo
Governo terá efeito recessivo e causará desemprego, "omas tornou-se
inevitável porque
país entrou
num beco sem saída". Ele quer uma
policia de exportação mais ofensiva, e a fixação de prazo de duração
para as "orestrições às importações,
Brasil não pode parar".
porque
Reunidos no Rio pela Confederação, representantes de 21 Federações das Associações Comerciais
estaduais aprovaram ontem o documento básico em que propõem a
revisão do Sistema Tributário Naos debates, foi pedicional. Durante
da uma "anistia" ao Governo para
que os empresários que tèm poupanças em moeda estrangeira, principalmente em dólar, possam contribuir para o pagamento da divida
externa, trocando-as por títulos de
renda que ofereçam correção cambial e juros adequados.
Preocupados com a magnitude
nos
dos compromissos do Governo
"exigir
próximos anos, que deverá
novos aumentos de tributos", representantes de Federações de Associações Comerciais (que congregam um milhão de empresários)
decidiram encaminhar a Presidência da República, ao Congresso Nacional e aos Governadores que seráo eleitos no dia 15 de novembro a
sua proposta de reforma tributária.
Eles pretendem: "melhorar a
discriminação de recursos tributários entre esferas de governo: tor
nar o sistema menos regressivo ios
que ganham menos pagam mais
impostos); eliminar desordem das
finanças e a falta de controle e
garantias para o contribuinte, no
tocante às receitas e gastos públicos", segundo o documento aprovado ontem.
Nos últimos 30 anos. conforme
levantamento com base em numeros da Fundação Getulio Vargas, a
carga tributaria bruta acusou um
aumento de 60%, no Brasil. E, queixam-se os empresários no seu documento, "enquanto o Governo puder realizar gastos sem controle,
seja via orçamento monetário ou
através das empresas estatais, a
sociedade acabara pagando por
eles, pela tributaçao. pela divida
pública ou pela emissão de moeda
e. consequentemente, pela infiação".
Outro ponto importante e o que
trata da "regressividade" do sistema tributário. "Isso significa que a
carga tributária incidente sobre as
famílias de renda mais baixa e significativamente maior que a das
famílias de maiores rendimentos"
— revelam os empresários — acres:
centando dados de 1975, segundo
os quais, enquanto as famílias de
renda mensal inferior a 1 salário
mínimo contribuíam com 33,5% para a carga tributária, as de renda
acima de 100 salários mínimos arcavam apenas com 15%.
Volvo

ganha

a

esclarece

D

Refinaria retém salário
de dirigentes sindicais
Salvador - O superintendente da Re
finaria Landulpho Alves, da Petrobrás.
em Mataripe, Nomiéiio Alves da .Costa,
suspendeu o pagamento dos saláriosdèv"
te mès de três diretores do Sindipetro que
tomaram posse em meados de setembro.
Ao denunciar o fato, ontem, os diretores
do Sindipetro-BA afirmaram que, de
acordo com a Norma 206 da empresa, de
junho de 1973, e ratificada nos acordos
coletivos de trabalho do ano passado e
deste ano. têm direito de nào trabalhar. O
presidente do Sindipetro. Germino Borges dos Anjos, o secretário, Aloisio Nunes
Rodrigues, e o tesoureiro. Edson Nonato
de Santana, que nào receberam seus vencimentos. procuraram o superintendente
Nòrmélio da Costa e souberam que a
medida foi tomada porque a direção da
Petrobrás ainda nâo deu nennhuma resposta sobre sua llberaçáo.
Governo

mineiro

ajuda

usina Queiroz Júnior
Belo Horizonte — Em dificuldades flnanceíras e com atraso no pagamento
dos salários de seus empregados, a Usina
Queiroz Júnior, com sede em Itabinto.
esta sendo socorrida pelo Governo do
Estado, através do Banco de Desenvolvi
mento de Minas Gerais A siderúrgica
recebeu uni adiantamento de CrS 43 milhoes para saldar os salários de julho de
seus 850 empregados, que estáo sendo
colocados em ferias . coletivas alternadamente. A Queiroz Júnior esta com estoques de gusa de quase 4 mil t. quando sua
capacidade de produção nas usinas de
It-abirlto e Conselheiro Laíaiete é para 10
mil t mês. O adiantamento esta vinculado a uma duplicata da Siderúrgica Tubarao. para a qual a Queiroz Júnior fornecerâ equipamentos.
Compras de trigo em 83
atingem 3 milhões de t
Porto Alegre — Para o próximo ano Já
está assegurada a importação do Canadá
e dos Estados Urudos de três milhões de t
de trigo, afirmou, ontem, o presidente da
Junta Deliberativa do Tngo — órgão eolegiado que fixa normas do trigo — Louis
Henri Guitton. Segundo ele, o abastecimento de tngo esta garantido e as novas
importações serão definidas de acordo
com o consumo interno e o comportamento da safra nacional, que e prevista
em 1 milhão 950 mil t. representando uma
quebra de 20r^ em relação a anterior. A
previsão de consumo para 1983 é de 5
milhões liH) mil t, contra os 5 rrulhoes 900
mil t deste ano
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eufemismos

O diretor cio Bamerinclus. Roberto Coutinh-*> Gouveia, comentou as decisões de ontem
do Conselho Monetário Nacional afirmando
"não adianta eufemismo,
pois o processo
que
tem que ser mesmo doloroso, já que o problema do pagamento de nossas contas externas
atingiu um ponto tão crítico que. se não
conseguirmos provar que dessa vez poderemos
combater a inflação com seriedade, não teremos outra opção senão recorrer ao FMI".
No Brasil — afirmou
mentalidade de que combater
do que conviver com ela. mas
tem que ser estancado, mesmo
tudo e de todos.

— criou-se uma
a inflação c pior
seu crescimento
com prejuízo de

Já o presidente da Febraban (Federação
Brasileira das Associações de Bancos), Pedro
Conde, acha que as medidas foram tomadas
"na hora certa. Essa austeridade é importante
para que o país possa vencer a atual crise.
Acho, no entanto, que o êxito de tudo isto está
nas mãos dos empresários, pois o Governo
administra, mas não cria recursos".
-

¦

¦

¦

O ex-Ministro do Planejamento do Governo João Goulart, Celso Furtado, criticou o
documento do CMN dizendo que "o Governo
está apostando numa recessão pata valer, sem
se preocupar com o futuro do nosso desenvolvimento e com o desemprego crescente".
E o economista Hclson Braga, da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior,
resumiu seu pensamento com uma frase:
—As pessoas, cm 1983. terão muita saudade de 1981.
Contestação do BC
As razões do Banco Central, defendendo
a proibição de comprar dólares para despesas
com viagens ao exterior antes de passados 180
dias da última aquisição, foram apresentadas
ontem na Justiça Federal do Rio de Janeiro. O
chefe do Departamento Regional do Rio do
BC, Alberto de Almeida Pais, em informações
juntadas a dois mandados de segurança impetrados contra a restrição, pede que sejam
cassadas as liminares autorizando a compra de
dólares c que sejam denegados os mandados
de segurança.
A nova regra — explica o funcionário
do BC — deve ser entendida pura c simplesmente como autorização para compra de moeda estrangeira apenas duas vezes ao ano.

Ele afirma que as pessoas que impetraram
os mandados alegaram que a resolução do BC
atinge fatos passados, "em desrespeito ao
princípio constitucional de irretroatividade da
lei. Mas a resolução, acrescenta, apenas parte
de um ponto de referência anterior à sua
entrada em vigor, indispensável à eficácia
imediata do intervalo de 180 dias.
— Os fatos ocorridos antes da resolução
— conclui o chefe do Departamento Regional
do BC — permanecem íntegros e seus efeitos
já se esgotaram. Também não impediria exercício de direito adquirido, porque ninguém
poderia negar à lei o poder de alterar condições do exercício de direitos, mesmo que para
isso sejam utilizados pontos de referência lot*alizados no passado.
Destaques do ano
O Ministro Hélio Beltrão foi escolhido
"homem
público do ano" pelas Associações
Comerciais do Estado do Rio c prometeu
comparecer à festa de entrega das medalhas
~aos—empresários agraciados, dia 5 de novembro.
O presidente da Federação das Associa-"
ções Comerciais, Industriais e Agropastoris do
Estado do Rio de Janeiro, Rui Barreto, confirmou. também, a eleição de Jorge Gerdau
Johanpeter para "empresário de destaque do
ano".
Internacionais
Empresa de aluguel de sondas de petróleo, a
Sedco não tomou conhecimento da retração
nesse mercado e está faturando este ano 523
milhões de dólares, optando pelo Mar do
Norte em detrimento do Golfo do México.
Está com suas 36 unidades alugadas e cinco das
seis sondas cm construção já têm contratos na
lista de espera.
Apesar dos problemas de crédito internadonal, os grandes bancos de Nova Iorque ampliaram os lucros no terceiro trimestre, enquanto
os de Chicago apresentaram fracos resultados e
os da Califórnia cederam terreno. A informação é de The New York Times.
Os fabricantes japoneses de automóveis,
que se tinham concentrado cm modelos de
tamanho médio, estão-se voltando para a faixa
inferior, de 1 litro ou 1 mil cilinuradas. E O
caso do Nissan March, recém-Iançado.
• Os recebedores de auxílio-desemprego nos
EUA caíram de 11 milhões para 10 milhões 300
mil pessoas, com o que os pagamentos agora
totalizam 1 bilhão 5 milhões de dólares mensais.
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queda

teve

Abrave

de 27%

nos lucros
Londres — A Exxon,
maior empresa privada do
mundo, sofreu um declínio
cie 27'; no lucro operacional do terceiro trimestre
deste ano.'que foi de 945
milhões de dólares, contra
1,3 bilhão de dólares no
mesmo período do ano
passado. A informação foi
divulgada pelo Financial
Times.
O chairman da Exxon,
Clifton Garvin,-atribuiu as
dificuldades à queda na
demanda por petróleo e
produtos químicos e ao
conseqüente aumento da
competição no mercado. A
Exxon teve prejuízo de 21
milhões de dólares em operações marítimas, de 11
milhões em sua subsidiária Rellance Electric e de
27 milhões na área de mineraçào.
Ela foi severamente atingida também por uma queda de 957c na receita das
operações de refino e petroquimlca no exterior ifora dos EUA). As vendas no
3° trimestre caíram 8^,
passando cie 27,6 bilhões
de dólares no 3" trimestre
de 1981 para 25,3 bilhões
de dólares. A receita operacional para os primeiros
nove meses do ano deçlinou 34% sobre idêntico periodo de 81.

critica

mensais

dos

reajustes
dos

preços

carros acima da inflação
São Paulo — A Abrave (Associação Brasileira dos
Revendedores de Veículos Automotores), que congrega no pais 3 mil 500 concessionárias, declarou-se,
ontom, contiária aos reajustes mensais dos preços de
veículos acima dos índices inflacionários, praticados
pela indústria automobilística. Segundo a entidade,
esses aumentos, afastam, a cada dia, um número
maior de consumidores tradicionais. A Abrave defende os aumentos, no máximo, iguais ao INPC mensal
(índice Nacional de Preços ao Consumidor).
— Está difícil vender carro zero quilômetro. É
preciso trabalhar muito o cliente — observou o presiciente da Abrave, José Edgard Pereira Barretto Filho,
política de preços da indústria
para quem a atual
automobilística "vem machucando constantemente
nosso setor". Ele prevê uiti crescimento nas vendas
do setor de 691 a 10%, no mercado interno, contra
uma previsão, mais otimista, de 15%, da Anfavea
(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores).

O presidente da Abrave
citou, entre as dificuldades
para a comercialização de
veículos no pais, o financiamento, através do cré99
dito direto ao consumidor 66
Daily News
(CDC). Segundo ele, o CDC
não pode mais ser utilizado pelas pessoas jurídicas,
prejudicando as revende- já poderá
doras.
sobreviver
Quanto ao financiamen- Nova Iorque — O perigo de
to para pessoas físicas, ex- fechamento
do
Daily
pllcou que a renda mensal News, de Nova Iorque, foi
exigida do comprador tem aparentemente afastado,
de ser tròs vezes superior depois que o editor Robert
ao valor da prestação. Na Hunt anunciou que os dois
sua opinião, para esse tipo últimos sindicatos (o jorde financiamento, o adqui- nal tem 11) concordaram
rente deveria ser autoriza- com medidas para redução
do. a exemplo do SFH (Sis- de custos em 50 milhões de
tema Financeiro da Habi- dólares por ano e que sigtaçáo), a agregar â sua ren- nificarão o fim de 1 mil 300
da salarial mensal os ren- empregos.
dimentos de componentes
Hunt disse que o Daily
de sua família.
News — maior jornal norte-amerícano com circulação de 1.5 milhão de unidades — sofrerá prejuízo de
15 milhões de dólares este
\T%y
ano mas poderá voltar a
CURSO DE GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
lucrar já em 83. O acordo
DE MERCADO DE CAPITAIS
\Av
de ontem foi obtido após
meses de negociações com
TEMAS ABORDADOS:
os sindicatos e o jornal se
W—
4?/ Estrutura c Funcionamento do Mercado Aberto • Resolução 366 c suas Complecomprometeu a investir 44
mentaçôes «Tributação de Rendimentos • Matcmatica Financeira Aplicada • Demilhões de dólares para se
sempenho Kconõmico-Hnanceuo das instituições • O Selic • Utilização do CPD e
modernizar, revelou a Reui
no Apoio Operacional* O Mercado Aberto e a Poh'tica Econômica
software"
Sttw
"
ters.
Implementação das Operações de Mercado Aberto e as Taxas de luros m Execução
iccu
Ao contrário dos quatro
da Política Monetária através do DEMOB • O Mercado Aberto e o Ajuste do Bagrandes jornais que fechalanço de Pagamentos.
ram nos EUA nos últimos
Distribuição de Material Didático
14 meses — Washington
Realização: 03.11 a 16.1 2.82. de 2? a 5? fcua,
Star, Philadelphia Bulledas 18:30 às 20:30 horas
tin, Cleveland Press t BufIBMEC
Local: IBMEC, Av. Beira Mar. s/n?
falo Courir Express — O
(Anexo ao MAM)
Daily News tem uma receiMaiores Informações e Reservas:
ta base de 340 milhões de
Tcls.: 220-5822 (ramal 64) e 240-9934.
dólares por ano. devido a
sua elevada circulação.
DEFICULDADES
José Edgard Pereira
Barretto Filho afirmou
que não dá mais para se
aceitar o argumento das
montadoras de que elas estáo repassando ao consumidor, através dos aumentos de preços, os resíduos
de custos acumulados durante o controle de preços
praticado pelo CIP (ConseIho Interministerial de
Preços) até 1980.
— Hoje — disse ele — os
aumentos teriam que ser
sempre abaixo da inflação
e, no máximo, equivalentes ao INPC mensal.
Citou o ultimo reajuste
praticado pela indústria
automobilística, no inicio
deste més, que ficou, em
média, 4'7r acima da Infiação.

FUNDAÇÃO GETÜLIO VARGAS
1AH-CATESPE
FGV

49 CURSO BÁSICO DE EXPORTAÇÃO
08 NOV. A 25 NOV. (36 horai)
Objetivo: Treinar e aperfeiçoar em procedimento! e rotinas de exportação.
Programa: Marketing no Mercado Interno — Prático Cambial - Traniporte Internacional - Seguro Traniporte —
Incentivoi Fiscaii e Formação de Preçoi na Exportação
- Rotinas e Procedimentos na Exportação.
Horário: de 2? a 6?-feira, da* 18:45 és 21:45 horas.
89 CURSO DE OPERAÇÕES
A TERMO DE MERCADORIAS
16 NOV. A 25 NOV. (24 horas)
Objetivo: Aperfeiçoar pessoal das empretas que atuam
no mercado de commodities, em cooperativas, indústrias, tredings, corretoras e bancos.
Programa: Bens Negociados e suas Característica» - Evolução dos Contratos Futuros — Intermediação das Corrstoras — Participantes do Mercado - Teoria e Prática
do Hedga.
Horário: de 2? a 6-Meira. das 18:45 ás 21:45 horas.
TSQÇÜP^O PRATteO-PfTNCENTIVOS E
FORMAÇÃO DE PREÇOS NA EXPORTAÇÃO
17 NOV. A 19 NOV. (15 hora»)
Objetivo: Capacitar técnicos atuantes em empresas exportadoras para o correto aproveitamento dos incentivos
fiscais e creditfcios e avaliar a repercussão na formaçjo
de preços.
Programa: Incentivos Fiscais — Incentivos Creditfcios Operações com Trading Company — Incremento á Exponação. Benefícios, Base de Cálculo e Habilitação —
Befiex e Ciex
Horário: de 4? a 6a-feira, das 09 00 ás 12:00 e das
14:00 ás 17:00 horas.
Informações e inscrições:
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior
Av. Rio Branco. 120 — Grupo 707
Tels.: (0211 222 0721 e 222-2140 - Ramais 115e 132
Telex: (021) 23938 - CEP 20040
Solicite informações sobre financiamento.
fundação
centro de estudos
do comércio
exterior <?

NAO

FECHE

ANTES

DE

ESPECIALIZAÇAO
EM
ORÇAMENTO
a 12 de novembro
Rio de Janeiro
Informações e reservas na sede do
IRH/FGV, à Av. Treze de Maio,
23/11° andar ou pelos telefones
(021) 240-1565 e 240-7024.
de
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SEI
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quer
para

oportunidade
produção

computadores médios
Caso o Governo brasileiro decida pela entrada
dos fabricantes nacionais de micro e minicomputadores na faixa dos equipamentos médios — mercado
ocupado hoje apenas por empresas multinacionais —
dará oportunidade igual a todos os que quiserem
ingressar nessa linha. Esta posição foi defendida
ontem pelo secretário da SEI — Secretaria Especial
de Informática, Joubert de Oliveira Brízicla, para
quem o avanço nessa área tanto poderá ocorrer
através da capacitação tecnológica das próprias empresas ou, se necessário, para importação de tecnologia.
Joubert Brízida falou sobre o assunto em entrevista concedida pelo secretário-geral do Conselho de
Segurança Nacional, Danilo Venturini. à imprensa,
após a abertura da 6" Conferência de Autoridades
Latino-Americanas de Informática. Apesar da expectativa criada durante o XV Congresso Nacional de
Informática quanto a divulgação ontem do conceito
de empresa nacional, o Ministro pouco definiu a
respeito. O assunto e outros ligados à política de
informatica estão sendo estudados pela SEI. pelo seu
Ministério e outros.
"As marcas"
Durante a conversa com os jornalistas, Venturini
foi pouco objetivo ao explicar qual e a maior preocupaçáo do Governo, se com a tecnologia ou origem do
levou para a entrevista, leu
capital. De anotações que
a seguinte explicação: "Deve-se assinalar que o tipo
de proteção governamental as empresas nacionais do
setor de informática não é indiscriminado. O Governo não quer proteger apenas aquelas que se dizem
brasileiras, mas também as brasileiras que atendam
às necessidades e prerrogativas da nação como um
todo".
Ou, como explicou ainda, as variações conceituais em relaçao a essas empresas não se limitam
somente as suas origens, já que existem também em
função da compatibilidade de seus objetivos indivlduais com os do pais. "O interesse nacional e o bem
da sociedade brasileira são as marcas que balizam
esta conceitdaçào", disse Venturini, adiantando que
serão feitos na legislação atual os ajustes necessários,
de forma inclusive abrangente e não limitada apenas
aos espaços de informática. Conforme ressaltou, "se o
Governo náo disciplinar o conjunto, ficara com flancos perigosos".
Alem do conceito de empresa nacional, do avanço ou náo das empresas nacionais de mini e micro
para a faixa dos médios iou superminis. de 32 bits,
como são conhecidosi. o Governo, através da SEI e
Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), está detalhando um protocolo de intenções,
pelo qual náo se admitirá o prejuízo das empresas de
informatica do Sul. nem daquelas lá instaladas.
Ao admitir a possibilidade de o Brasil adquirir
tecnologia externa para o desenvolvimento dos
computadores médios. Joubert Bnzida fez questão de
enfatizar a flexibilidade da SEI e o dinamismo do
sistema no qual atua. "O sistema", disse, "e eminentemente dinâmico. Nao podemos, a part ir das regras
de cinco anos atras, continuar perseguindo objetivos
inimagináveis"
de
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S.A.
ARACRUZ CELULOSE
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO
AVISO AOS DEBENTURISTAS <2* EMISSÀOI
DEBÉN TURFS INCONVERSIVEIS EM AÇÕES DA ESPÉCIE SUBORDINADA
Comuncimo» aos S#nnora» dabtntur >•«»• qut tm 01 -11 82. asta/amo» cxoc1o o
tio» luro» f«U'antas «o cupom n9 2. atra>«l do Oapa»ta'T>anto a# S#r»<Ot
P«9«m«mo
* Acionista» do Banco
Mau S A , nas agéncMt r»anoo™»das nc ttam 3.
1. Juros
4 922 79\ totor* o vaioi nominal dai d«Mr>tu'*t atualizado mon«ta< ta^>«nta
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I Imposto d» Ranoa r* Fonta
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2 2 Ap»asantaç,*o do documanto da idantid*)» a cattto CIC ipatsoa f.»<a ou
CGC pa»»o* ju* ideal
2.3 Ptaancha» formulário
prôpno. 'o<nacido nos locais da at«nd«manro (• 3)
2 4 Dos avantuan procuradoras.
solicitamos a
do documento lagai
da habilttacfc». ««gundo modelo padronizadoaprasantaçao
fornacido paio Banco Itau S A .
a dispossçéo do» dabantunttas » partir cia ir a data. nos locais
aa atand<manto
litam 31
3. Locais d# atandrmanto
Os dtüenturistm aafèo atandtdos da 2a a 6a lana. no t>0r«"0das 10as I6J0H.
nas aaguintas agéncusdo
Mau S A
Rio da Janaco tRJ) RuaBanco Ouvtdo»,
104 A
S*o Paulo iSPl Rua doGanatxa.
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Balo Mo»i*onta (MG) Rua Espirito Santo,
900
Pomo Alagta IRS|
loia
Rua dos Andradas.
Curitiba 1PRI Av. Marechal D»odoro1111245s
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mas sem desemprego
Sáo Paulo — Um dos pioneiros da computarizaçáo no Japão, o professor Yoneji Masuda, advertiu ontem que o Brasil, antes de introduzir os
robôs da industria, deve acautelar-se com medidas
que evitem o desemprego. Aflrmou que. para sua
introdução, deve haver sempre um consenso tripartite, entre Governo, empresa e empregado. Previu que.
no Japao. no século XXI 99,9^ das atividades indus
triais"robôs
de montagem e produção serào feitas através
inteligentes".
dos
A exemplo do que fez no Rio. semana passada,
durante a II Feira Nacional de Informática. Yoneji
Masuda lançara hoje, em São Paulo, a edição em
português de sua obra The Information Society on
Post Industrial Society iA Sociedade de Informaçao
como Sociedade Pús-Industriai). Para ele, o mundo
esta "no limiar da sociedade de informação que
alterara o anseio do consumismo. eliminando, por
exemplo, o consumo de bens materiais".
O professor Yoneji Masuda afirmou que o Japão
está entrando no primeiro estagio da automação, nos
escritórios e nas industrias, com a utilização dos
"robôs inteligentes", que também invadem os lares.
No Japão, ele e diretor do Projeto Hi-Ovis, que
permite o uso bidirecional das informações arniazenadas num banco de dados de computador
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Colômbia

Rio de Janeiro"— Terça-feira, 26 de outubro de 1982

desiste

Bogotá — A Colômbia desistiu oficialmente de sediar a Copa do Mundo de 86.
Agora não há mais dúvidas: a decisão não
foi anunciada por um dirigente de federaçào ou por qualquer outra autoridade esportiva. mas pela mais alta autoridade do
pais, o Presidente Belisário Betancur, que
alegou razões econômicas para desistir do
projeto.
Betancur foi contundente em suas cri"multinacioticas à FIFA, que chamou de
nal do futebol". Nurh discurso pela televi"não se
são, o Presidente" declarou que
havia respeitado a regra básica, a questão
de honra, de que o Mundial devia servir à
Colômbia e não a Colômbia servir à multinacional do futebol" (referindo-se à FIFA).
Betancur afirmou que tomou a decisão
devido às dificuldades econômicas do pais
"e
por não ter tempo para atender às
extravagâncias da FIFA".
A honra da Colômbia — disse Betancur — está lavada pelo Prêmio Nobel
de Literatura conferido a Gabriel Garcia
Márquez. Isso compensa totalmente o que
podemos perder de prestigio ao não organlzar o Mundial.
Traição da FIFA
A decisão não causou surpresa, principalmente depois da eleição, há pouco mais
de dois meses, do Presidente Belisário
Betancur. que várias vezes declarou que
seu Governo se opõe a gastar um único
centavo do dinheiro publico para sediar a
Copa.
Preservamos o bem público e. como
sabemos que o esbanjamento de dinheiro é
imperdoável, anuncio a meus compatriotas que a Copa do Mundo de 86 não será
realizada na Colômbia — sentenciou Betancur. Temos muita coisa a fazer na Colômbia, muitas obras sociais, e a FIFA
quis converter o Mundial num negócio
sem maior proveito para a Colômbia.
A certeza de que a Copa não seria
promovida pelo país passou a ser mais
forte depois de conhecidas as exigências
que a FIFA enviou à Colômbia. Entre elas
estavam: a construção de dois estádios
com capacidade mínima de 80 mil espectadores, para o jogo de abertura e a decisão:
mais 14 estádios com capacidade entre 40
e 60 mil pessoas: construção de estradas
de ferro, ligando as sedes, e em todas elas a
construção de aeroportos modernos. Havia outras condições, consideradas, desde
o principio, inaceitáveis e impossíveis de
satisfazer, e que Betancur qualificou de
"uma traição da FIFA à Colômbia", embora a entidade presidida por João Havelange tivesse garantido que manteria as exigèncias para os outros países que se candidatassem a promover a competição.
O sentimento contrário a sediar a Copa. na Colômbia, foi crescendo não só nos
meios políticos, mas também nos populares, que sofrem mais os efeitos da crise
econômica. Uma pesquisa recente revela
que 64% dos colombianos se revelaram
contrários a realização do torneio no pais;
em Bogotá, a Capital, este numero cresce
para 77%.
Encerrando seu discurso. Betancur fez
um apelo a todos os colombianos no sentido de que devem apertar os cintos e observar grande austeridade para suportar a
crise econômica internacional. A Colõmbia conquistou o direito de sediar a XIII
Copa do Mundo — direito concedido pela
própria FIFA — em 1974. Oito anos depois,
ela desiste de patrocinar o grande evento.
que ainda
nada sabe oficialmente
Zurique — A FIFA anunciou que até
ontem não tinha recebido qualquer comunicado oficial sobre a desistência da Colômbia em organizar a Copa do Mundo de
1986 e, por isso mesmo, nada podia adiantar sobre qual país sera o substituto. Como
o presidente Joào Havelange estava viajando — chega hoje pela manhã no Aeroporto Internacional do Rio — quem falou
pela FIFA foi René Courte, do Comitê de
Imprensa da entidade.
A FIFA não recebeu qualquer informação sobre o assunto. Portanto, só pode
dizer que a Colômbia tem um prazo até 10
de novembro para dar uma resposta. Enquanto não recebermos um comunicado
oficial, é impossível fazer qualquer cornentario.
Tudo é hipotético — continuou
Courte. — Se a renúncia da Colômbia se
confirmar, a FIFA terá que pedir aos paises da América interessados que apresentem sua candidatura. Oficiosamente, varias federações americanas, particularmente as do Brasil. Estados Unidos, Mexico e Canadá, manifestaram interesse em
organizar a Copa do Mundo em 1986.
Em Madri, o presidente da Federação
Espanhola. Pabio Purta. disse que ha muito já esperava a desistência da Colômbia e
conseqüentemente nao estava surpreso,
"porque a Colômbia e um
mas lamentou
".
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brasileiro
Campinas — O presidente da CBF,
Giulite Coutinho, que estava era Campinas para assistir à aoertura da 9;i Olímpiada ao Exército, tomou conhecimento da
decisão da Colômbia de não realizar o
próximo Campeonato Mundial depois de
um contato com os repórteres, cerca de
21h30min de ontem. Até então, segundo
ele, declarou nada saber.
Com essa desistência, o Brasil reafirma a sua .disposição de realizar a Copa,
com o apoio dos países sul-americanos.
Segundo o presidente da CBF, esses
países apoiam o Brasil para que a Copa
não seja realizada fora da América do Sul.
Além do mais. os Estados Unidos, que
seriam a outra opção, segundo ele não
terão possibilidades de realizá-la porque
estaráo em plena copa nacional de beisebol.
desejo
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Estadia de 7 dias no CLUB MEDITERRANÉE de Itaparica/
Salvador BA com paragem aérea de ida e volta incluída.
Apoio CLUB MEDITERRANÉE e QUANTUR; R. Miguel
Couto. 35 3o
QUANTUR: R. Paissandú, 7
passagem aérea R lo-Salvador-Rio
SANYO
televisores a cores
2 cheques de compras rio Carrefour,
no valor de CrS 50 000.00 GLASSLITE

I
Lojista* do Ca"*'our que apoiam a Co»nda Rústica
piscinas, saunas, duchase equipamentos
AQUAFLORTOTAS DECORAÇÕES: - especialidade em ferro batido
PAMPA CHURRASCARIA: - aberta todos os dias
SÓ ARTESANATO (entrada lat do Carrefour) PETIT FLEUR (decoração de banheiros)
JET LIGHT (Iluminarão moderna) LOTERIA (Lotoc loteria esp. na entr. do Carrefpui)
PERFUMARIA QUASITÜDO <A maior variedade de perfumes e colônias) HAIR 2.000
(O cabelen iroda Banai BARRA BLUE BOUTIQUE (Confecções femininas modernas)
SALUTE (Bebidas é conservas importadas)
Apoio

dos

países são os
mais capacitados
Londres — Especulações feitas nesta cidade
apontam três países como capacitados para substituir a ColómDia como sede da Copa do Mundo de
86: o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá. Os
observadores lembram que a Confederação Brasileira de Futebol já recebeu autorização do Presidente João Figueiredo para levar adiante os pianos de organizar a competição.
Os comentários observam que o Brasil seria a
primeira opção por fazer parte da America Latina,
assim como a Colômbia. Esta posição e defendida
pelo presidente da Confederação Sul-Americana
de Futebol, o peruano Teófilo Salinas. Ja o exsecretário de Estado norte-americano. Henry Kissinger, está empenhado em levar a competição
para os Estados Unidos. Na Espanha, durante a
ultima Copa. ele teria declarado:
Nào queremos tomar o Mundial de 86 da
Colômbia, mas se eles não puderem fazer a competiçào. nos estamos preparados para leva-la para os
Estados Unidos.
Kissinger admitiu ate a hipótese de unir-se ao
Canadá para que os dois países promovam conjuntamente a Copa. O vice-presidente da Federação Canadense. George Schwartz. acha, entretanto. que seu pais pode incumbir-se sozinho da
ate mais chances que Brasil e
organização e tem
Estados Unidos "por possuir uma imagem de mais
neutralidade". Ele acha que o Brasil tem os mesmos problemas de ordem econômica da Colômbia
e que dificilmente tera condições de fazer a Copa.
Três

Inscrições:
JORNAL DO BRASIL • lo|as de Classificados
Carrefour- Tel 399 3131 -Av. das Américas. 5150 — Barra
Ttainincj Club 600 - Rua Jarri.ru Botânico, 600
Pnnter - Rua das Laranjeiras, 363 l| K
Taxa: CfS 500.00
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declara

candidatos
liosental Calmou Ali es
— A Federação Mexicana
do
México
Cidade
de Futebol informou ontem que tao logo seja
confirmada oficialmente pela FIFA a desistência
da Colômbia de realizara Copa do Mundo de 198H.
o México se apresentará como candidato, pois
considera que tem condições de realizá-la com a
mesma organização e o mesmo êxito de 1970 —
Copa que os mexicanos consideram a mais bem
organizada dos últimos anos.
Até agora nós nào nos apresentamos como
candidatos porque a Colômbia e um pais irmào e
não queríamos que parecesse que desejávamos
prejudicã-la. Mas tão logo o anúncio seja oficial
seremos candidatos, ao que parece junto com o
Brasil, os Estados Unidos e o Canadá — disse
ontem ao JORNAL DO BRASIL o porta-voz da
Federação Mexicana, Alejandro Varella.
O presidente da FIFA, João Havelange, chega
ao México no proximo dia 4 para assistir ao
torneio internacional de juvenis que leva o seu
nome e será realizado em Acapulco. Os dirigentes
mexicanos esperam apresentar nessa oportunidade. diretamente a Havelange, o pedido formal de
que a Copa se realize aqui.
A Copa de 1970 foi. sem duvida, a melhor,
do ponto-de-vista de organização nos últimos tempos. É natural que agora sejamos candidatos a
repetir em 86 aquele êxito. As condições do Mexico. em matéria de estádios, comunicações, hotelaria etc são hoje ainda muito melhores. Estamos
prontos para fazer o Mundial inclusive sem necessldade de grandes investimentos — disse o portavoz da Federação Mexicana.
Ele lembrou que no próximo ano será realizado, aqui no México, o Campeonato Mundial de
Futebol Juvenil e disse que essa é mais uma
demonstração das boas condições que o seu pais
reúne.
Reconheceu, porem, que o mais forte adversario do México, como candidato a sediar a Copa de
86, é o Brasil.
Os Estados Unidos têm poucos estádios e
acredito
nào
que estejam dispostos a construir os
que a FIFA exige. O Canadá tem apenas dois ou
três — disse Alejandro Varela.
Se nào for no México, a Federação prefere que
seja num outro pais latino-americano, dando a
entender que nesse caso apoiaria o Brasil.
um

-i>

H^HIV ^

se

RIOTUR

Organização PRINTER PROMOÇÕES INTERNACIONAIS LTDA
Sunervívto Tremia TRAINING CLUB 600 Coordenação Geral DENNY PERRIER

Argentina

apoia

o

Mundial no Brasil
Buenos Aires — A Argentina apoiara a candidatura do Brasil como sede da Copa do Mundo de
86. A afirmação é do presidente da AFA (AssociaJúlio Orondona. qvie
ção do Futebol Argentino*.
considera sua posição "um compromisso de toda a
America do Sul".
Grondona fez questão de declarar, entretanto,
que sua opinião nao significa um boicote à eompetição no caso de a FIFA designar outro pais como
sede, durante sua reunião de dezembro, em Zurique, na Suíça
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José Inácio Werncck
Nova Iorque — A
Maratona de Nova
Iorque tem muitas coisas a favor, mas algumas contra. Não me
convenci com a explicação sobre a extensão do percurso em
108 jardas este ano.
Estou, ao contrário,
convencido de que no
ano passado as marcas
mundiais de Alberto
Salazar e Allison Roe foram estabelecidas em um percurso que não tinha a
distância oficial.
Os diretores do Clube de Corredores
de Nova Iorque disseram-me que no ano
passado a linha azul. traçada sempre no
meio da rua, tinha a extensão oficial de
42 mil 195 metros e foi rigorosamente
seguida por Alberto Salazar. Contudo,
foi impossível evitar que os corredores
que vinham atrás tomassem a tangente
tias curvas. Esta explicação por si só
invalidaria a marca de Allison Roe, também um recorde mundial. Restava saber,
porém, se Alberto Salazar e os outros
líderes tinham sempre seguido a linha
azul, coisa muito difícil de ser feita, pois a
tendência natural do corredor é cortar as
curvas.
Ouem tiver em casa o tape da Maratona de Nova Iorque do ano passado
pode verificar desde já se Alberto Salazar
seguiu a linha ou cortou as curvas. Eu
tenho e pretendo verificar assim que
chegar ao Rio. Mas estou disposto a
apostar que ele cortou as curvas — como
fez também este ano, com a diferença de
tine a linha azul, ainda pintada no meio
da rua, tinha sido prolongada nas já
famosas 108 jardas.
Este fato e o vento forte de frente
que soprou quase a prova inteira (em
alguns trechos ele foi de lado e, quase no
fim, de popa) impediram que Alberto
Salazar melhorasse agora sua marca de
2h08minl3s, mas a prova teve um desenrolar bem mais interessante do que do
ano passado.
Foi só a quatrocentos metros da
chegada que Alberto Salazar conseguiu,
afinal, dcsvencilhar-se da implacável perseguição que lhe movia o mexicano Rodolfo Gomez. que este ano já, vencera
três maratonas c parecia física c psicologicamente muito bem preparado.
véspera da prova, eu escrevera
que a questão toda se resumia em
NAsaber se Rodolfo Gomez afinal
adquirira a dureza mental para
vencer a prova, pois todos sabem que
Alberto Salazar está sempre disposto a ir
até a última gota de sua resistência para
não ser derrotado.
Não se passou outra coisa. Mais uma
vez o mexicano foi o bom moço, aquele
uue se conforma com um honroso segundo lugar, enquanto o adversário — sem
nada fazer de desonroso — está decidido,
disposto e determinado a vencer. Ouem
tiver o filme da maratona de 1979 — a
— vê que
primeira vencida por Salazar
morto, enquanto
este chega quase
Rodolfo Gomez acaba em ótimas
condições.
Assim foi também anteontem. Depois de fazer a curva final para dentro do
Central Park (Rodolfo Gomez no
por fora. o
que já lhe dava desvantagem). Alberto
Salazar deu um pique que o adversário
não teve coragem de acompanhar. Outros piques de Salazar durante a prova
tinham sido acompanhados por Rodolfo,
mas ele sabia que aquele era o final,
aquele era para gente grande, e aí, mais
do que pernas, faltou-lne o espírito. Sua
apregoada maior velocidade em distâncias curtas, que deveria ter decidido a
prova em seu favor, de nada serviu-lhe.
a outra falha de que
falei em Nova Iorque, escreverei
sobre ela em outra oportunidade.
QUANTO
Contudo, posso adiantar que se
refere a largada: se você não é um
corredor conhecido, nada impede que,
depois da checagem de seu número,
abandone a área de concentração, atravesse de novo a ponte Verrazzano (até de
táxi) e vá juntar-se aos corredores dez
quilômetros adiante, no Brooklym.
Darei detalhes mais tarde. Por hoje,
quero finalizar com os brasileiros. Entre
os homens, nenhum sequer aproximou-se
das marcas já estabelecidas por Edson
Bergara e Elói Schleder. mas creio que
João da Matta poderia ter feito um tempo
melhor que 2hl8min24s se tivesse distribuído melhor a sua corrida. José de
Souza chegou com 2h20min45s. Moacir
Marconi e José Ferreira não chegaram.
A surpresa, o inesperado, ficou por
conta de Anuélica de Almeida, oficialmente classificada com 2h59min20s, o
que significa um progresso de vinte minutos em relação a seu melhor tempo anterior. Angélica, que esteve aqui assistida
por seu técnico Carlão. fica agora com a
grande responsabilidade de confirmar
suas qualidades em outras provas nacionais e internacionais. Vanessa Figueiredo
marcou 3h()0min40s, Dawn Werneck (da
revista VIVA) 3h08min46s e Magaly
Aparecida dos Santos 3h09min32s. á
outra representante de VIVA. Kathy Molitor, abandonou a prova com càibras.
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Nova Iorque — Ronald Reagan,
o presidente dos Estados Unidos,
náo perdeu tempo: esperou apenas
que os campeões se recuperassem
do esforço e, pelo telelone. fez questáo de cumprimentar Alberto Salazar e Greta Waitz pelas suas vitórias na Maratona de Nuva Iorque
encerrada poucas horas antes.
Aproveitou e convidou a ambos para um encontro amanha na Casa
Branca, uma nova demonstração
de interesse do Governo norteamericano pelo esporte.
Na semana passada, era Pele
quem estava na Casa Branca, ao
lado de Reagan. promovendo o fu£
teboi. Agora é a vez dos maratonis- wM&t&ítÁ
ÈW
tas. Um contingente a cada ano
mais numeroso nos Estados UniHjfe
dos. E cada vez mais popular. Calcula-se que 2 milhões de pessoas
tenham assistido nas mas a Maratona deste ano. O público era o
mesmo do ano passado, em quantidade. Mas a Maratona — 14 mil 307
largaram, incluindo 4 mil estrangeiros de 68 países, e um recorde de 13
mil 746 chegaram ao fim — foi sem
dúvidas muito mais emocionante.
Pela primeira vez na história da
prova, dois corredores permaneceram lado a lado até a poucas centenas de metros da chegada. O cubano naturalizado norte-americano
Alberto Salazar inscreveu seu nome pela terceira vez entre os dos
vencedores, mas o mexicano Ro1
dolfo Gomez também entrará para
|j
a história por ter sido o primeiro em
Nova Iorque a acompanhar um ganhador até o final dos 42 mil 195
metros. Depois de 2h09min29 — o
tempo empregado por Salazar para
^ill
vencer, distante de seu recorde
^
5rrunl3. do ano pasmundial de 2h08minl3.
pasApós
Sidazar (E) ao mexicano Gomez
comdvido de Salazar
Alios a chegado,
cheuada, o abraço
Maratona —
no Maratona
abraco comovido
i-nirimHnp separapntMivo
'pelo duelo na
sado — só quatro¦n segundos
vam o tricampeao de seu seguidor ca. Sempre encontrava um modo ciso, eu não poderia correr mais que haveria uma verdadeira corride me alcançar e percebi que não rapidamente, e já não estava cor- da. Nào fiquei nunca mais de lõ
imediato.
Pela primeira vez o líder da me deixaria vencer facilmente. Ca- rendo muito rápido.
metros atras de Gomez. Mas só nos
Gomez nào sabia que Salazar 500 finais, quando eu já estava na
Maratona entrou em Manhatann da vez que eu passava por ele. aceacompanhado. Pela primeira vez, larava um pouco o ritmo, e então estava sentindo dores; Salazar tam- frente e ele demorou um bom tementrou no Central Park acompa- ele me alcançava. Ate que decidi bem nao sabia que Gomez sentia po para me alcançar, senti que
nhado. Meu sonho de uma corrida que era um grande negócio só ficar dores no estômago. Ha dois anos. o quando fugisse novamente nao sedisputada palmo a palmo se reali- por perto, sem forçar demais.
mesmo duelo tinha acontecido, ria alcançado.
O que náo era apenas uma tãti- mas Gomez ficou para trás a cinco
zou — dizia ontem o diretor da
Para a norueguesa Grata Waitz
ca. Do 29" para o 30° quilômetro. quilômetros da chegada. No ano foi mais fácil. Ela gastou 2min27sl4,
prova, Fred Lebow.
Gomez admitiu que chegou a Salazar começou a sentir pontadas passado, Salazar havia despachado obteve sua quarta vitoria em Nova
de dor.
estar otimista:
outro mexicano, Jose Gomez, no Iorque nos últimos seis anos e a
— As típicas pontadas de corre- quilômetro 30. Anteontem. Salazar segunda colocada. Julie Brown,
Senti que podia vencer.
E Salazar confessou seu temor: dores — explicaria depois — do sabia que tudo seria diferente, com norte-americana, só chegou mais
Meu plano era de fugir na lado direito, abaixo das costelas, Rodolfo colado ao seu lado:
de um minuto depois, em
— Sabia que tinha um desafio, 2h28min33s.
frente, mas Gomez nao cedeu nun- próximo ao diafragma. Se fosse pre-
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trnnnnv /"\O 4"
.10 Smirnoff
CmUnA<T Open. programado
Ponte Vedra,
Ao vencer
seu quarto torneio de golfe na tem- para o período de 10 a 14 de novenv
porada. o Pensacola Open. o norte- bro. no campo do Sao Paulo Golfe
americano Calvin Peete ficou na Clube, contara com os 10 melhores
quarta colocaçao do ranking de pre- jogadores profissionais do Brasil, enmios 1982, segundo a PC»A (Associatre eles Rafael Navarro, Jose Priscilçâo dos Golfistas Profissionais), com lo Diniz e Antônio Lourenço. A com317 mil 361 dólares (cerca de Cr$ 64
milhões). O líder do ranking e Craig petição reunira golfistas de vários
Stadler, com 446 mil 462 dólares paises e esta sendo organizada pela
empresa KoehTavares.
(quase CrS 100 milhões).
Aos 39 anos e um dos poucos
Ate ontem a noite, estavam assenegros a participar com destaque do guradas as incrições de 12 jogadores
circuito, Peete bateu 65 gross na da Argentina, 10 do Brasil, 18 dos
volta final do torneio de Ponte Ve- EUA e dois do Japão. Entre os argendra, cinco abaixo do par do campo, tinos. o; destaques sao Adan Sowa,
terminando a competição com 268 Armando Saavedra. Horário Carbogross, 16 abaixo do par do campo. O nettl e Vicente Fernandes, Entre os
segundo colocado foi Dan HaUdor- norte-americanos. Dave Eichelberg,
son. com 275.
Ed Fiori. John Cook e Mark 0'Meara
Os mais bem colocados do tor- aparecem Eichelbergr, Ed Fiori,
neio e suas quatro voltas foram: 1. John Cook e Mark 0'Meara apareCalvin Peete (65-66-72-65); 2. Dan riem em primeiro plano Na categoria
Halldorson 169-73-66-67); 3. Hall Sut- amador, estão inscritos os golfistas
ton (66-67-68-74); 4. Tom Watson (69- brasileiros Ricardo Rossi. Rafael
67-68,64) e 5. George Burns (66-68-70- Gonzalez, Eduardo Gomes e Carlos
72).
Dluhosch, entre outros.
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Tênis

em

confere

Mandarino

comenda

igual

Edson Mandarino, responsável juntamente com Tomas Koch pela melhor
fase do tênis brasileiro na Taça Davis.
no final dos anos 60, será homenageado
pela Confederação Brasileira de Tênis.
Recebera a comenda de honra ao merito. so conferida até hoje a dois tenistas,
Maria Ester Bueno e Koch.
Mandarino. depois de vários anos,
voltou ao Brasil semana passada, para
participar, em Porto Alegre, do Encontro Sul-Americano de Tenistas. Ao desembarcar, reclamou que o tênis brasileiro o havia esquecido, pois nunca foi
lembrado nem chamado para qualquer
evento brasileiro.
Cláudio Werneck Viana, presidente
da Confederação, que também esteve
no encontro em Porto Alegre, anunciou lá que ele ganharia a comenda.
— Nada e mais justo, tendo em vis-

à

de

a

Koch

ta o que Mandarino fez pelo tênis brasileiro.
Hocevar vence
O brasileiro Marcos Hocevar passou
à segunda rodada do Grand Prix Crocodile Open, disputado em quadras
cobertas, em Paris, ao derrotar o francés Bernard Fritz por 6 4 e 6 2 O torneio distribui em prêmios 75 mil dolares (cerca de CrS 15 milhões).
Depois dos torneios do último final
de semana, o norte-americano Jimmy
Connors continua a liderar a lista do
Grand Prix com 1 mil 805 pontos. Os
outros mais bem colocados sao 2. Ivan
Lendl iTechec.). 2 mil 313,3. Guillermo
Vilas (Argentina». 2 mil 285: 4. John
McEnroe (EUA), 1 mil 805: 5. Mats
Wilander (Suécia), 1 mil 520; 6. Vitas
Genüaitis (EUA». 1 mil 260: 7. Jose
Ispanha). 1 mil 186 e 8. YanHigueras (Espahha),
nick Noah (França), 1 mil 59.

LEILÃO de P0TR0S
GERAÇÃO 1980
HOJE E AMANHÃ AS 21 HORAS
TATTERSALL DO JOCKEY CLUB BRASILEIRO
PROMOÇÃO . Auoctacfo d« Cnadtuet * Propr»ftifiot d» C*v«tot de CorrKta do R<o de Jtntiro
Patrocínio do Jockey Club Brasileiro

Fluminense, o lul<'r
O Fluminense manteve ontem a liderança do Campeonato
Municipal de Basquete, ao derrotar o Botafogo, ontem, em seu
ginásio, nas Laranjeiras, por 90 a
84. A equipe tricolor, que aguarda
so a decisão da justiça esportiva
para ganhar o primeiro turno, com essa nova
vitoria se coloca em boas condições para a cònquist.a cio titulo da temporada.
No complemento da rodada, o Flamengo venceu o Jequiâ por 111 a 63. o Mackenzie derrotou o
Tijuca por 62 a 47 e o Vasco, o Olaria, por 68 a 64
Sexta-feira, no ginásio lio América, o Fluminense
joga pela Taça Brasil, enfrentando o Uberlândia,
na abertura da fase regional.
só \)(tr<t mirim
Com prêmios em dinheiro,
prancha e troféus, sera disputado
no próximo fim de semana, no Arpoador, o 2" Campeonato de Surte
Mirim, promovido pela Associação
de Surfe local. O sorteio das baterias será na sexta-feira, as 'J0h, e as
provas começam sabado, as 6h30mln. So poderão
inscrever-se, na Loja Honolulu (Rua Visconde de
Piraja. 86 15> surfistas com menos de 16 anos,
comprovados por certidão.
O primeiro colocado nas finais de domingo
receberá uma prancha e um troféu: o segundo, CrS
15 mil em vale da loja Honolulu. mais taça.
O Mundial da Venezuela
Caracas — O Brasil e um dos
países inscritos no 4,1° Campeonato Mundial de Tiro ao Alvo, que
começa domingo nesta Capital
As autoridades esportivas da Veneznela informaram que ja esta
tudo pronto para o inicio da competição, que ira ate o dia 14 de novembro.
Atiradores de mais de 50 países da Asia. Europa. América do Norte, do Sul. Central e Caribe,
disputarão 54 medalhas de ouro. correspondentes
as diversas armas desse esporte
•'{" mi Espanha
Medina dei Campo, Espanha — O
Mestre Internacional brasileiro
Jaime Sunye Neto ficou em terceiro lugar no Torneio de Xadrez
Jogos da Hipanldade, com 2.5
pontos Em sua última partida, foi
derrotado pelo colombiano Alonso Zapata. O campeão do torneio foi o espanhol
Jose Luis Fernandez, em segundo ficou Alonso
Zapata e em terceiro — empatado com Sunyè —
Juan Manuel Bellon (Espanha'
Suuyê,

Campeões da Barra
Com três títulos cada um. os condomínios
Novo Leblon e Nova Ipanema dominaram as competições do ultimo fim de semana, válidas pelos 3°
Jogos da Barra O Novo Leblon foi bicampeâo no
vôlei infantil masculino e feminino e campeão no
futebol de salao de petizes. O Nova Ipanema
obteve dois títulos no tênis (petiz feminino e
masculino) e um no basquete jovem masculino
Os resultados foram vôlei—infantil feminino,
Novo Leblon 2x0 Rlvlera dei Fiori; infantil
masculino. Novo Leblon 2x0 Barrumares futebol
de salão (petia), Novo Leblon 3 x 1 Nova Ipanema:
basquete masculino jovem. Nova Ipanema 55 x 35
Riviera; tênis - petiz. feminino, Nova Ipanema 2 x
0 Village Sao Conrado: petiz masculino, Nova
Ipanema 2x0 Novo Leblon.

João
fala

Lira
na

Atlântica
"Influências
Psicossociais no Comportamento
dos Atletas". Este e o terna
da palestra que o Ministro
João Lira Filho profere hoje. as 18h30min. no auditorio da Atlantica-BoavLStjjjt^.
Seguros, na Rua Barao de>»-<
Itapagipe. 225A solenidade sera coorde» *
nada pelo. presidente <1S
FIFA. João Havelange,
que chega hoje ao Rio.
Além da palestra, a programaçâo inclui ainda o
lançamento do livro Ahra^v
ços e Braçarlas, de autoria
da ex-nadadora Maria
Lenk, recordista mundial,
e editado pela AtlânticaBoavista.
Vôlei

adia

convocação
das

equipes

A convocação das seleçòes juvenis, masculina e
feminina, para o Campeonato Sul-Americano
de Vôlei, foram adiadas,
ontem de novo, porque aConfederação não teve
definição ainda a respei»
to das verbas indispensã1
veis para transporte 6^
hospedagem
Os dirigentes esperam
uma definição hoje. ja>
que à tarde o Comitê
Executivo do Comitê"
Olímpico Brasileiro sp
reúne para estudar a participaçào nos Jogos Cruz""
dei Sur. durante os quais
sera disputado o sul-'
americano de vôlei.
O vôlei, que deu ao
Brasil o segundo lugar no
Mundial masculino, sua
melhor colocação em todos os tempos, fara uma
solenidade no proximo
dia 19 de novembro, no
Hotel Intercontinental
do Rio. quando a Federaçâo do Rio de Janeiro
entregara o Prêmio Toque de Ouro aos atletas e
personalidades que mais
tenham contribuído para
o êxito do esporte nesta
temporada.
No ano passado, os homenageados com o Tí*
que de Ouro foram Antomo Carlos de Almeida
Braga, presidente da
Atlântica Boavista, e o»
jogadores Renan, Célia.
Xando e Dulce.
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dirigentes
tempo

que

teve

para Sul-Americano
A cinco dias do início da seletiva para os
Jogos Cruz dei Sur, quando será disputado
paralelamente o Campeonato SulAmericano de Remo, o técnico Buck, do
Flamengo, que deverá ter o maior número de
guarniçòes, está preocupado. Acha que a
equipe teve pouco tempo para se preparar.
Nós só recebemos os barcos da Confederação no final da semana passada, a 10
dias da competição. É muito pouco tempo
para se preparar uma equipe. Esse tempo é
necessário somente para a adaptação ao
barco.
V
Abandono
Criticando alguns dirigentes, exceto o
presidente da Confederação. Renato Borges,
Buck diz que os barcos foram guardados em
um depósito da CBR durante muito tempo e
que eles vão-se estragando.
Os braços estavam todos enferrujados, quando os barcos chegaram no Flamengo. — Isto é culpa da mentalidade atrasada
de alguns dirigentes do remo brasileiro, que
preferem amontoar os barcos em depósito
em vez de emprestá-los aos clubes que cedein atletas à Seleção, a fim de aprimorar o
treinamento. Enquanto continuar isto o remo não vai-se desenvolver.
Bicampeão sul-americano, quebrando
uma longa hegemonia da Argentina, Buck
está com medo de nào conseguir manter o
título, e por isto, pretende concentrar-se em
quatro provas, apesar de tentar índice em
todas, com exceção do quatro-sem, onde o
Vasco já está classificado por ter ganho a
regata internacional do Canadá.
Buck lembra que ele não é. na verdade, o
técnico da seleção. Apenas vai acompanhar
os remadores do Flamengo que se classificarem. E este é, para ele, um outro problema
grave do remo brasileiro.
Como não há tempo de treinamento,
náo é selecionada uma equipe. Com isso,
guarniçòes de clubes representam o Brasil e
não como deveria ser, misturando atletas de
vários clubes em uma só guarnição.
Para ele, esta é uma medida que tem que
ser tomada se o Brasil quiser trazer medalhas dos Jogos Pan-Americanos de 83 e dos
Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 84. E faz
um apelo:
Nós
precisamos urgentemente de
uma seleção permanente, que treina sistematicamente com os barcos da Confederaçâo, para que consigamos um trabalho harmónico para os Jogos Olímpicos. A Confederação precisa também de alguns barcos mais
modernos e poderia ceder os ultrapassados
aos clubes. O Flamengo, por exemplo, não
tem um four skiff competitivo, enquanto a
Confederação tem três estragando em seu
depósito.
Arquivo
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ArnaUio Ctisar
tamb6m foram recebidos pelo Papa
Valquir (E) e ArnaUlo
César (D) também
Os
0s brasileiros VaUjuir

Advogado
30

dias

pede

para

prisão

de

Reinaldo

de falência
por causa
Belo Horizonte — O centroavante Reinaldo e seu
ex-socio, Hélio Gonçalves do Vale, tiveram a prisão por
30 dias pedida pelo advogado Vanderlel Salgado de
Paiva, sindico da massa falida da Agaerre Esportes
Ltda., de propriedade do jogador e de seu amigo.
Reinaldo era sócio da loja de artigos esportivos
Reinaldo Esportes, localizada na concorrida zona eomerciai da Savassi. mas ela faliu ha um ano e um dos
motivos era a falta de tempo do atacante para se
dedicar ao negócio. Reinaldo se recusa a falar sobre o
assunto e o fomm de Belo Horizonte não funcionou
ontem, por causa do dia do funcionário publico.

Cerezo fraturou uma costela e fica um mês parado.
Osmar, Renato Sâ e Reinaldo estão contundidos. Eder
cumpre mais uma suspensão automática, por ter suio
expulso contra o Guarani (jogo em que voltava de uma
suspensão). Lulslnho e Renato não acertaram a renovaçáo de contrato. Reinaldo. além de contundido, sera
julgado hoje pelo Tribunal de Justiça Desportiva da
Federação Mineira de Futebol e deve ser suspenso por
mais uma partida
Os jogadores rio Atlético se reapresentam hoje a
Barbatana, que tentara formar um time competitivo,
para enfrentar o Uberlândia, atualmente a melhor
equipe do interior Os dois times dividiram a viceliderança da taça Minas Gerais, ganha pelo Cruzeiro. O
time mais provável do Atlético será: João Leite, Nelinho. Osmar (Fred), Salvador e Jorge Valença; Nelio.
Heleno e Vandlnho; Gabriel. Bira e ROmulo.
São Paulo

Flamengo
de

espera

Pradinho

para

reforço
nadar

Estadual de Aspirantes
Os dirigentes cio Flamengo querem que ele
venha, mas dizem que ainda faita acertar detalhes,
confirmar o término das aulas nos Estados Unidos,
por exemplo. Os técnicos da natação contam com
ele. E o pai, em Andradina, acredita que o Olho
vira. O recordista mundial dos 400m medley, Ricardo Prado, devera ser assim a grande atração do
Campeonato Estadual de Aspirantes, a partir de
18 de novembro.
Todos os campeonatos estaduais — com exceçáo do Aberto — foram antecipados n pedido do
Comitê Olímpico Brasileiro, que vai levar muitos
dos melhores nadadores cariocas na sua delegaçao
para os Jogos Sul-Amencanos. em Rosário, na
Argentina Uma competição que ira de 2<j de
novembro a 5 de dezembro.
Flamengo viaja
Datas antecipadas, o Campeonato Estadual
de Petizes r Infantis sera realizado neste final de
semana. O de Juvenis, a 11 a 14 de novembro. E o
de Aspirantes, de 18 a 21 de novembro. O Aberto
está mantido para o período de 16 a 19 de dezembro.
Enquanto os petizes e infantis estiverem
disputando o seu Estadual, a equipe principal do
Flamengo estara em Sáo Paulo, no fim de semana,
para um dual-meeting com o Pinheiros. A equipe
«moca. tricampeâ brasileira, levara como destaque o velocista e recordista sul-americano Jorge
Fernandes.
*" Jorge e outros dos melhores nadadores nacionni* que acumulam o estudo con : o esporte, estão
com dificuldades par.> aceitar a convocação do
Comitê Olímpico pa>.- os Jogos Sul Americanos E
por uma razéa muito simples: <; ::nal de novembro
e o início d« dez» mbro c 'Incidem exatamente • < >m
a época <ie prova: finais dos sona stres letivos
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O perigoso time do Uberlândia, contra o qual Joga
amanha, no Mineirão, não é o único problema para o
Atlético definir a sua escalaçáo. O técnico Barbatana
não sabe com quantos jogadores poderá contar, tal é o
numero de contundidos, suspensos e sem contrato no
plantei. Mais de meio time está sem condiçoes de jogo.

teme não ser campeão
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Sáo Paulo — O lateral Gilberto, do Santos, tera
que comparecer ao Distrito Policial de Santos para
prestar depoimento sobre a agressão contra o torcedor Antônio Carlos Peralta, apôs a derrota de sua
equipe para a Portuguesa de Desportos, no domingo.
O torcedor apresentou queixa naquela Delegacia Policial e Gilberto já foi intimado para depor. O
jogador estã tranqüilo e diz ter provas de que
primeiro foi ofendido pelo torcedor, que. insistindo
com as provocações, acabou fazendo com que perdesse a cabeça e agisse daquela forma.
O centroavante Casagrande. artilheiro do Campeonato Paulista com 19 gols, ê problema do Coríntians. para a partida de amanha, contra o Sao
Bento. O jogador sentiu uma fisgada na coxa e alem
disso acabou a partida contra o America, que
terminou em 3 a 3, com multas escoriações nas
pernas e uma pancada no joelho
O medico Léo Vilarino examinará hoje o jogador e não afasta a possibilidade de Casagrande ter
sofrido uma distensão. Por outro lado. Zenon. que
náo se apresentou em São Jose do Rio Preto, deve
reaparecer amanhã.
O Campeonato Paulista rendeu até agora CrS
557 milhões 663 núl 906. com um total de 1 milhão
676 mil 441 pagantes. Foram disputados 269 jogos, o
que da uma media de CrS 2 milhões 073 mil 100 por
partida. O ataque mais positivo e o do Conntians.
com 42 gols
Rio Grande do Sul
Porto Alegre — Na obrigação de descontar a
vantagem de um ponto que o Internacional tem na
tabela, o Grêmio enfrenta dificuldades. "Não consigo repetir a equipe dois jogos seguidos", reclama o
técnico Carlos Castilho. E amanhã, contra o Novo
Hamburgo, a situação se repetira volta De Leon e
sai Renato
O zagueiro De Leon cumpriu suspensão automâtica anteontem, quando o Grêmio derrotou o
Inter de Santa Maria por 3 a 1 Em compensação, o
ponta Renato levou o terceiro cartão amarelo-e nao
togara amanha E o jogo e em Novo Hamburgo. Ja o
Internacional, que enfrentará o Esportivo no Beira
Rio. se» tem duas dúvidas: Luís Carlos e Mauro,
ambas por contusões Ernesto Guedes definira o
time amanhã pela manha
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Cidade do Vaticano
— O Papa João Paulo II
recebeu ontem os integrantes da Seleção Italiana, que conquistaram o titulo mundial na
Copa da Espanha, e
também os juizes brasileiros Arnaldo César
Coelho. Jose Assis de
Aragao e Valquir Pimentel — trio que apitara o amistoso entre
Itália e Suíça, previsto
para amanha em Roma.
Na audiência, o Papa
disse que o esporte "é
um excelente meio de
promover uma melhor
compreensão entre os
povos de diferentes
idiomas, culturas e religiáo". Recebeu dos jogadores uma réplica da
Copa do Mundo e lhes
disse que jogaram " admiravel e magníficamente, honrando vossa

Paris — A imprensa esportiva francesa — em especial L'Equipe — abriu
grandes espaços para registrar a volta ao futebol
do pais do meio-campo
Paulo César Lima. um dos
tricampeòes mundiais peIo Brasil em 70 e que
cumpre agora, talvez, a últinia fase de sua vida profissional na equipe do Aixen-Provence, da terceira
divisão francesa.
O Aix-en-Provence contratou Paulo César para
tentar passar a segunda divisão, o que motivou a imprensa a reviver parte de
sua carreira na Seleção
Toliina
Cobreloa
Santiago — O Tolima.
da Colômbia, enfrenta o
Cobreloa, hoje. nesta cidade. tentando manter-se na
liderança do grupo do Pacifico Nesta fase semifinal,
ela ja conquistou três pontos. enquanto seu adversano náo tem nenhum O
Olunpia, do Paraguai, o segundo colocado, tem um
ponto ganho
A delegação colombiana
chegou ontem a esta Capttal trazendo inclusive um
cozinheiro. O chefe da de
legaçâo explicou que nao
quer correr quaíqúcr risco
Apesar da primeira coloca
çao. sua situaçao nao e !ao
tranqüila ja «,,i< a >• uunda partida contra o Olim

profissão e o nome de
amada Itália."
Antes da visita.ao Palácio Apostólico, os
campeões do mundo foram recebidos pelo Presidente da República
Sandro Pertlni, de
quem receberam títulos
honorários de cavaleiro.
O técnico Enzo Bearzot
ganhou a comenda no
grau de Grande Oficial
e o goleiro Dino Zoff,
capitao do time, no de
Comandante.
Para o primeiro jogo
da Seleção Italiana,
após a brilhante conquista na Espanha.
Bearzot convocou os
mesmos 22 jogadores
da Copa. O time deve
começar com Zoff. Gentile. Sclurea, Collovati e
Cabrini. Marini, Tardeili e Antognonl; Graziani, Rossi e Conti.

Brasileira e no Olimpique
de Marselha, como fizeram
o principal canal cia televisão francesa e o jornal esportivo semanal L'Equipe.
"Paulo César
parece ser
o nuvsmo dos anos 70. ape
sar de ter trocado os 200
mil espectadores do Maracana pelos 2 mil de cada
semana que vão ao estádio
municipal de Aix para sonhar. Sonhar com este futebol de encanto, que canta. que baila, como o futeboi de Paulo César, afirma
L'Equipe na reportagem
intitulada O artista esta
de regresso
enfrenta
à

noite
será
em Assunção
pia
em Bogotá, empataram de
1 a 1.
As equiiies estão assim
escaladas. Cobreloa
Wirth, Tabilo. Soto. Alarcon e Escobar. Merelo. Sivíero e Puebla: Munoz, Letelier e Olivera. Tolima —
Clavyo. Flores. Gallego,
Maturama e Carrilo. Men
rioza, Quinonez e Del Rio:
Isasi. Zapuca e Centurion
Os dirigentes rio Penharoí. finalmente conseguiram a autoriAiçao paru
usar Fernando Morena
pagai am a divida de |f>o
mil doiares a < Vai-via e
a «.sim .niqi irram definiuvãmente o juism* do iit<i
(.ante

o
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Flacar

A primeira medida judicial contra a revista Placar
— que publicou a reportagem intitulada Máfla da
Loteria Esportiva — foi tomada ontem pelo ex-árbitro
de futebol Nery José de Proença, um dos 125 nomes
citados. Nery entrou com ação indenizatória contra a
Editora Abril, exigindo cerca de Cr$ 5 milhões por
dano moral, além de medida cautelar para apreensão
dos 380 mil exemplares da edição n° 648.
Para impedir "lesão grave e de dificil reparação",
os advogados do ex-árbitro, Jorge Beja e Carlos Eduardo Rocha, querem também que o juiz da 2' Vara Cível
determine o recolhimento dos outros exemplares da
revistas Placar, que serão colocados à venda. Pois,
como afirmam, havendo reportagens
Já anunciadas
"nada mais
restará da
para os próximos números,
honra, do bom nome e da saúde psíquica de Nery".
Crime contra a honra
Na ação. fundamentada em artigos do Código
Eduardo
Civil, os advogados Jorge Beja e Carlos "autêntico
Rocha afirmam que a reportagem significa
ato ilícito contra a honra, bom nome e fama privada e
pública, civil e comercial de Nery José de Proença. A
revista — com 380 mil exemplares vendidos em todo o
país — publicou o que ela mesma classificou como as
páginas mais terríveis do nosso futebol, e teria vindo
para dizer tudo sobre uma terrível história de corrupçào no futebol brasileiro, envolvendo 125 nomes de
jogadores, árbitros, técnicos e outras personalidades".
Assim, quem está entre os 125 tem um único
rótulo: o de corrupto. Ou seja, é um entre cidadãos
acima de qualquer suspeita que criaram e sustentam
uma Invejável rede de corrupção que chega a estender
seus fios para além das fronteiras do país, para provocar resultados surpreendentes e favoráveis, em testes
de Loteria Esportiva, burlando a boa fé dos apostadores. Quem está no Index é porque Íntegra a complexa
engrenagem de suborno, ajeitada por gordas quantias
de dinheiro — dizem os advogados Jorge Beja e Carlos
Eduardo Rocha, justificando a ação.
Lembram também que Nery José de Proença já
teve, dentro do futebol, alegrias e decepções. E estã
afastado há anos, porque, em 1975, teve seu nome
envolvido — junto com o do jornalista da Rádio
Nacional, Ênlo Monteiro — como sendo intermediário
de suborno para facilitar teste da Loteria Esportiva.
Porém, a investigação, que correu na Delegacia de
Roubos e Furtos, foi arquivada por falta de provas. E,
agora, foi citado entre os 125 nomes.
A veemência da denúncia, somada à intensldade da divulgação infligiu a Nery um dano moral
indiscutível com reflexos inevitáveis na sua vida pesscal, social e financeira. Há os amigos que se afastam.
Há os conhecidos que zombeteiam. Há os comerciantes que se distanciam com medo ou com asco do
corrupto — afirmam os advogados, dizendo que a"é ação
um
contra a Editora Abril demonstrara que Nery
daqueles que estão na ressalva feita por João Saldanha, logo após a repercussão do escândalo".
Garantem também os. advogados que a calunia
contra Nery foi cercada de grande sensacionalismo,
com fundo comercia! e financeiro, tudo indicando "que
o objetivo moralizador ficou em plano secundário,
dada a Inexistência de provas a alicerçar as acusaçòes".
Zico

convoca

para
noite
reunião à
Zico. presidente do Sindicato de Jogadores do Rio
de Janeiro, convocou todos os Jogadores para compa
recerem hoje, âs 19 horas na sede do Sindicato, no
Ginásio do Maracanãzinho. a fim de juntos tomarem
uma posição com respeito as denúncias de suborno
publicadas na revista Placar.
Devido a grande presença de jogadores paulistas
na reunião de ontem em São Paulo, os dirigentes do
Sindicato do Rio acreditam que o mesmo acontecera
aqui. inclusive para fortalecer as medidas que devem
ser tomadas em defesa dos jogadores. Para os membros do Sindicato, o maior problema esta na falta de
comprovações das denúncias, mas mesmo assim muitos dos acusados se encontram completamente desodentados, com vergonha ate mesmo de amigos e de
parentes.
Cruzeiro

apronta

sittt

queixa-crime
Belo Horizonte — O advogado do Cruzeiro. Geralrio Barrote, entra amanhã na comarca de São Paulo,
com queixa crime contra a revista Placar e contra o
radialista Flávio Moreira, por causa das acusações de
envolvimento, no escândalo da Loteria Esportiva dos
jogadores do clube, Luís Antonio. Zezinho Figueiroa e
O/ires.
Geraldo Barrote disse que sera acionado também
o editor de Placar, Juca Kfouri, alegando que a publicação "apenas encampou uma denúncia" e que não
apresentou, até o momento, "qualquer prova concreta
advocruzeirenses.
ou objetiva" contra os jogadores
"o clube acredita na Oinocèn
gado voltou a afirmar que
cia dos seus atletas" e anunciou que. futuramente, a
revista será aciorada por danos morais.
No jogo de domingo, contra o America, os três
jogadores do Cruzeiro sentiram pela primeira vez as
provocações por parte de torcedores adversanos. Tão
logo o Cruzeiro entrou em campo, a torcida do America
"Loteria. Loteria".
gritou
Paulistas

exigem

provas em 4tt horas
Sáo Paulo — A Editora Abril, responsável pela
revista Placar, tem prazo ia contar de hojei de 48 horas
para apresentar provas envolvendo os jogadores César,
Toinho, Joaozinho e Vandeir no chaTadeu Macrini, "Máfia
da Loteria Esportiva". Essa foi
mado caso da
uma das decisões adotadas ontem pelo Sindicato de
Atletas Profissionais de Sáo Paulo, cuja diretoria se
reuniu para tratar do assunto.
Cerca de 80 jogadores participaram da reunião,
entre eles Sócrates. Luís Pereira, Renato e Eneas Os
cinco jogadores citados na reportagem do Placar foram ouvidos, e a reunião — realizada a portas fechadas,
no oitavo andar do prédio da Federaçao Paulista de
Futebol — levou lh20min
As principais medidas adotadas pelo sindicato
foram: 1 exigir, num pra/o de 48 horas, provas da
Editora Abril. 2. encaminhar oficio a Caixa Econonuca
Federal para que os clubes com jogadores citados na
reportagem (Francana, Santos, São Paulo e Juventus)
náo sejam incluídos nos testes da Loteria Esportiva; 3.
proibir os jogadores paulistas de dar entrevistas à
revista, ate a apuração do caso. e 4 pedir ã imprensa e
aos demais jogadores, em todo o pais. para que prvstem solirianedade aos atletas acusados.
Com Figueiredo
Se alguns jogadores, como Sócrates, Serginho r
Luiz Pereira chegaram ao prédio da Federação <o
Sindicato funciona no 7" andari descontraídos, outros
não escondiam que estavam preocupadas. Dos cinco
citados na reportagem, o mais magoado e revoltado
era o goleiro César, cujo passe pertence ao Coríntiani,
mas que defende atualmente o Juventus. por empré«timo Ele promete ir ao Presidente Joáo Figueiredo, o#
Kl Ministro da Justiça exigir providências:
Se esse problema náo for resolvido dentro de !S
d<as. ires a Bi asiiía e darei plantão la, ate ser atendido
fcS;< u dispôs: .' a tudo para provar minha inocência »
levar os responsáveis por essa difamação a JustUa.
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Escoriai
belíssimos resultados que vem
acumulando nestes últimos três
AOS
anos exatamente com suas três
últimas gerações nas pistas, resultados
estes que a colocaram em privilegiadíssima posição dentro do atual panorama do
élévage nacional, a Fazenda Mondesir,
dos irmãos Antônio Joaquim e Paulo
César Peixoto de Castro Palhares, conseguiu. anteontem, mais um de indiscutíveis ressonâncias e de mais do que significativo valor. Afinal, dominar as duas
primeiras posições de uma prova da importância fundamental de um Oaks
(grandíssimo clássico Diana, Grupo I),
como fez. anteontem, em Cidade Jardim,
é feito admirável.
Deste modo, após conseguir a mesma coisa na Gávea no ano passado,
através de Virga (Waldmeister em Merry
Sunshine, por Santa Claus) e Vada
(Waldmeister em Exarque. por Exbury),
dominadoras, na ordem, do Oaks carioca
de 1981 Fazenda Mondesir consagra-se
em São Paulo através de Asola (St. Chad
em Haé, por Zuido) e Anis (Waldmeister
em Mistome, por Tompion), as duas
primeiras do Oaks paulista de 1982.

tentativa de subestimar a atual esplêndida fase por
que passa o campo de criação dos
QUALQUER
irmãos Peixoto de Castro, é, a
nosso ver. no mínimo, deselegante (para
ficarmos no âmbito da elegância). Sua
soma de vitórias nobres é realmente impressionante. E, este ano, cm Cidade
Jardim, a eficácia desta produção clássica
vem sendo demonstrada de modo inegável. Afinal, em poucas tentativas no prado mantido pelo Jóquei Clube de São
Paulo, tranqüilamente o número um do
país, a Fazenda Mondesir obteve duas
vitórias em provas de Grupo 1 (antes de
Asola, Apollon, um Waldmeister em
Dardada II, por Jerry Honor, invicto em
três apresentações, venceu os dois quilometros do Prix Lupin local, grande clássico Jóquei Clube de São Paulo), e exatamente quatro segundos lugares em provas do mesmo nível (a citada Anis, Anorak. na milha do grande clássico João
Adhemar de Almeida Prado, a Taça de
Prata, Amarela, na milha do grande
clássico Barão de Piracicaba, as One
Thousand Guineas, e Asola, na milha do
grande clássico Criação Nacional. Taça
de Prata de potrancas). São números
altamente expressivos sobretudo se levarmos em consideração i|iie nenhum destes
animais era ou c treinado em Cidade
Jardim, a qualidade, portanto, superando
tanto o problema da altitude quanto o da
vi a sem.

mesmos dados indicam um
outro aspecto bem positivo da
ESTES
E Fazenda Mondesir: a alta qualidade de sua atual fornada. Até agora, de
seus campos de criação, nasceram três
ganhadores clássicos, sendo um potro,
pelo menos, muito bom (Apollon. por
enquanto, o melhor de todos, uma potranca rigorosamente muito boa (Asola)
e uma outra, pelo menos, boa (Anis).
Além disso, embora sem vitória em provas nobres, mas com colocações e per formances, no mínimo, deste nível, aparecem Anorak c Amarela. E pela demonstração de alguns outros nomes que ainda
não foram testados na melhor esfera
(como Anamour c Anilité, por exemplo),
este número pode e deve ser tranqüilamente aumentado.
¦
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quem bem acompanha, porém, historicamente o turfe brasiloiro, esta impressionante fase por
PARA
vem
passando a criação Mondesir,
que
não é absolutamente surpreendente.
Apesar de alguns anos de perfil particularmentc fraco, e maravilhosa posição
deste élévage dentro da história do elevage nacional, sendo um de seus tres maiores pilares (ao lado do Haras Guanabara
e dos Haras São José c Expedictus). é
absolutamente inegável. Isto pode ser
afirmado tanto pela leitura de seus maiores animais (Quiproquó, Vândalo, limão, Sunset, Manguari. Quinto, Xaveco,
Platina. Uja, Zarza, Cabine, Diese, Vada. por exemplo), quanto pelos reprodutores que importou (King Salmon. Legend of France, Swallow Tail. SaVani c
Waldmeister) e que produziu (Quiproquó. Prospcr. Egoísmo, Xaveco), formando uma notável influência em todo o
turfe brasileiro pois grande número de
animais que brilharam em nossas pistas,
embora nascidos e criados em outros
haras, trazia o seu sangue. E o caso de
Daião, de Aporé, de Arnaldo, de Earp,
de Chubasco, de Emperol e de Gourmet,
apenas para ficarmos em alguns exemplos
recentes ganhadores de grandíssimos
clássicos.
Amanhã, falaremos sobre o Oaks
paulista propriamente dito.

Anteontem,

Na

no Rio, Exótico derrotou facilmente Cantemir no GP Doutor t rontin

Gávea

hoje,

Cânter

e

leilões

Cidade

em

são

as

Jardim,

atrações

Dois leilões movimentam esta filha do craque Escoriai em Xipoca,
noite o mundo do turfe do Rio e de por Zenabre. Descende de
Sào Paulo. Em Cidade Jardim, ha- Jacutinga. uma das éguas—base da
verá o leilão de liquidação do Haras criação Lara Campos e responsável
João Jabour. em uma promoção da por uma das famílias maternas mais
Sociedade de Criadores e Proprietá- Interessantes do ponto de vista tipirios de Cavalos de Corrida de 8ão camente nacional. Além de seu pai,
Paulo e marketing da agência Alba- Barratunda tem avó materno clássitroz. No Tattersall da Gávea, haverá co (Zenabre, craque stayer, bicama primeira etapa (a segunda será peáo do grandíssimo clássico Brasil,
amanhã) do II Leilão de Produtos Grupo I, então em 3 mil metros) e
da Geração 80, com patrocínio do primeira avó também clássica (PinJóquei Clube Brasileiro, promoção tora, campeã, entre outras provas,
da Associação de Criadores e Pro- do grande clássico Henrique Possolprietários de Cavalos de Corrida do lo. Grupo I, as One Thousand GuiRio de Janeiro e marketing da neas da Gáves).
APPS. Agência Paulista do PuroOutra reprodutora de família noSangue.
biliíssima é a inglesa Cramontana
(Typhoon em Tramontana, por Big
Em São Paulo
Game), que se encontra coberta por
João
do
Haras
Entre as ofertas
Agente. Faz parte da mesma família
Jabour, há a venda de 50% das cotas materna da grande
Pearl Malden, a
do garanháo Agente (Nermaus em mesma, por exemplo, do muito bem
Starita. por John Araby) que, nas garanháo Falkland, pai, entre oupistas, foi o segando animal da gera- tros, do craque Baronlus e da Oaks
çáo liderada por Daião. Animal de winner carioca. Apple Honey. Acabelíssimo físico. Agente venceu, en- tada iNordic em Guaponga. por Red
tre outras provas, os grandíssimos October). terceira no importante
clássicos Derby Paulista (Grupo I! e clássico Francisco Vllella de Paula
Cruzeiro do Sul (Grupo I). o Derby Machado (Grupo II), o Criterium de
carioca, o grande clássico Consagra- Potrancas carioca, é outra opção
çáo (Grupo I). o St. Leger paulista, e das melhores. Ela se enoentra coberos importuntes clássicos Presidente ta
Agente e descende da magnido Jóquei Clube (Grupo II). segundo ficapor
Nesta, tranqüilamente, uma das
comparação de cavalos de Cidade maiores
brood mares argentinas de
Jardim, e Rafael Aguiar Paes de todos os tempos. Botelha (Pally II
de
Barros (Grupo II), comparação
em Fiat. por Pewter Platter), cober^
produtos do mesmo hipôdromo. Sua ta por Agente, descende de Juracy,
filiação é eminentemente clássica, uma das
grandes éguas da criação
porque corredores deste nível foram brasileira e, possivelmente, a broodclássico
(grande
seu pai Nermaus
mare número um do élévage Paula
Linneo de Paula Machado, Grupo I. Machado. Dela descendem, entre
o Grande Criterium), sua mãe Stari- outros; o dcrby-winner Devon e o
ta (grandíssimo clássico Diana, Gru- ótimo mller e bom reprodutor Alpo 1. o Oaks carioca) e seu avô tier.
materno John Araby (entre outras
provas, o Importante clássico DozesNo Rio de Janeiro
seis de Julho. Grupo II, o Brasil
Na
primeira noite do leilão da
triali.
apresentados fil
Alem disso, estarão á venda pro- ACPCCRJ. serão anos.
Mauro Hoffdois
de
e
produtos
sobreano
de
dutos ao pé. produtos
cinco,
reprodutoras. Entre estas, há algu- meister oferece, sob o número(Golden
Qualificada
mas ofertas bem interessantes para a potranca
por Rob Roy). Sua
outros criadores. A argentina La Se- Swan em Maça.
clássica e ela própria e
égua
foi
mae
Seguidilla.
em
Honor
(Jerry
goviana
irmã de Hípica, por sua vez. mâe do
por Court Harwell), por exemplo. 6 clássico
Mecenas. O Haras L A R .
ouentre
uma descendente, como,
do Rego, com
tros, Emerald Hill, Emerson. Empe- de Lysses Americano
Gerais,
nosa, El Aragonés e Osorno. da mag- camjx) de criação em Minasentre
os
nifica Ante-Dlem, certamente a apresenta cinco produtos o
destaque
potro
ha
para
Studquais,
do
um
número
broodmarc
Don
Book sul-americano. Alem disso, Azul Rei, um filho do clássico
clássico
sua mâe, Seguidilla, é irmã própria Quixote (simplesmente
Grupo 11. segundo
da la Sevillana. ganhadora dos Gran Doutor Frontin, clássico
GruPrêmios Selección (Grupo I). o no grandíssimo Royul. Brasil.
Eo
Link
Blood
1),
em
por
(Grupo
po
Potrancas
de
e
Polia
Oaks.
Sua
do
catálogo.
12
primeinumero
se
D. na Argentina. Barratunda, que
encontra cheia de Agente, e uma ra avó. Imortality. e irmã própria do

clássico Beau Brumel e sua família é
a mesma, por exemplo, do craque
Bucarest.
O Haras Itaiassu. de Sérgio Peixoto de Castro Palhares, apresenta
sete produtos. Hive. um potro por
Juca em Recarga, por Waldmeister,
descende de Hay Harvest (sua segunda avó), mesma família da clássica Xinga, uma das melhores éguas
da geração de Derah, Emoción, Ciareira e Pedra Bonita. Hisson (Juca
em Resimpla, por Waldmeister), outro potro, tem como terceira avo
Sister Patrícia, logo mesma família
de Platina (por sinal, sua segunda
avó), Fiapo, Zarza. Quituta. Delos.
Orfeào, Acteon. Da grande Pretty
Polly, a maior égua da história da
criaçáo em todos os tempos, vem o
potro Helmet (Juca em Convicção,
por Adam s Pet). Sua primeira avó.
Jovem, é irmà própria do derbyWinner Nicho. Finalmente. Hartito
(Adam's Pet em Lamuca, por Zuido), irmão matemo dos hándicappers Beagle e Aplon. descende de
Eastern Swan. como Egoismo. Don
Quixote, Yakei, Auréliá, Hafiz, Urgência. Muni e Cap Ferrat. Do conjunto ofertado pelo Haras Lorena.
há o potro Caddísh (Zuido em Silva
Rosa. por Egoni. um descendente da
extraordinária Venusta, ascendente
também de Zoa. Venise Star. Juturna. Daiao. Serradilho. Arturo A.
Cencerro e muitos outros.
Pia de Trastamara (Estentor e
Izarra de Bayona. por Dastur) e a
única oferta do Haras Rio das Fra
des. Sua segunda avó. Malfa. é irma
de Macherio (Dois mil Guinéus italianos), e descende da citada Pretty
Polly. como Luthler, Felloio. St.
Paddy, Hulla HÔOp. Vit Reina, Donatello II e tantos outros. Nove produtos sao apresentados pelo Stud
Grumser. Entre eles. ha o potro Coryntho, um filho de Depressa e Babulinka, por Frenchman's Creek.
que tem como segunda avo a grande
Garbosa Bruleur. uma das melhores
éguas nacionais de todos os tempos,
ascendente de Garboleto, Hansita,
Sisamo e Del Garbo.
A primeira avó da potranca Idèntica iTucunaré em Satin Queen, por
Gamini, uma apresentação do Haras Don Rodrigo, e a clássica Dart.
Sua segunda avó. Digníssima, e ir
má materna de Decoram, ganhador
du grandíssimo clássico Sao Paulo
(Grupo I), e pai de Gas Mask. Deste
mesmo estabelecimento de criaçáo.
há o potro Ituguassu (Snow Bird II
em La Paiva 1!. por Martial), um
descendente da ja citada AnteDiem.

quadro de honra das direções do último fim de
jg Osemana,
destaque absoluto para as belas quaU»
vitórias alcançadas pelo bridâo Gabriel Meneses no
último domingo. O chileno, o melhor bridáo em atividade no Brasil, foi perfeito tanto correndo na frente
com Shahpur e Edric. quanto correndo de trás com
Camena e com Ennius (um potro dos mais promissores). Citável foi ainda a direção de Francisco Pereira
Filho no dorso de Exótico na milha e mela do simplesmente clássico Doutor Frontin (Grupo II).
¦ ¦ ¦
Gas Mask. por
jg EVER Be Bad (Earldom U em do
Haras Santa
Decorum), criação e propriedade
Maria de Araras, que perdeu sua invencibilidade carioca no último Grande Criterium. grande clássico Linneo
de Paula Machado (Grupo I). tem sua presença garantida na milha e meia do grandíssimo clássico Derby
Paulista (Grupo I), dia 14 de novembro, em Cidade
Jardim, dando ao vencedor CrS 6 milhões 500 mil.
¦ ¦ ¦
* O contrário do que parecia à primeira vista. Latino
(Sabinus em Trevisa. por Kurrupako), que não
completou o percurso na recente milha do simplesmente clássico Salgado Filho (Grupo II). náo apresen
tou nada-do ponto-de-vista físico. Após exames, ele
trabalhou esplendidamente no último fim de semana
na pista dó Centro de Treinamento do Haras Santa
Maria de Araras, sob a direçáo do freio Edson Ferreira
Com isso. o descendente de Pharis será inscrito na
milha do simplesmente clássico José Carlos de Figueiredo (Grupo III). em princípio marcada para o dia 14 do
próximo mês mas que, diante da disputa, no mesmo
dia, do Derby Paulista, poderá ser antecipada para
sábado, dia 13.
¦ ¦ ¦
reproduH* ORREU, no Haras Santa Rita da Serra, a em
Mlss
tora Nove Horas, uma filha de Nisos
Fortuna, por Seventh Wonder, que. nas pistas, levantou o importante clássico Francisco Vilella de Paula
Machado (Grupo n), o Criterium de Potrancas da
Gávea, então em 1 mil 500 metros. Como reprodutora,
seu melhor produto é a três anos Now Again (Millenlum), ganhadora do quilômetro do simplesmente
clássico Ministro da Agricultura (Grupo III). tendo
sido terceira na milha do importante clássico Francisco Vilella de Paula Machado (Grupo II), o citado
Criterium de Potrancas da Gávea, e quarta na milha
das One Thousand Guineas paulistas, grande clássicoBarão de Piracicaba (Grupo I).
¦ ¦ ¦
os nomes de dois produtos
confirmou
f| stud-Book
nascidos este ano na Fazenda e Haras Jardim, de
Lauro Augusto Jardim: First In Line (Caldarello em
First Star. por Waldmeister) e Royal and Rare (Hang
Ten em Royal Chance, por Hot Dust).

Do

T» IKALA (Kalamoun em Irish Bird. por Sea Bird),
criaçáo do Moyglare Stud e propriedade de Monsieur Jules Oúaki, teve sua campanha nas pistas
encerrada apos seu fracasso na milha e meia do Prix de
l'Arc de Triomphe (Grupo I). deste ano, vencido por
Akiyda. O filho do excelente Kalamoun servira como
reprodutor no Haras de Saint-Pair-Du-Mont, onde
ocupara o mesmo boxe que serviu ao magnífico Sicambre. Bikala. um neto materno do fenomenal Sea Bird
(Prix de l'Arc de Triomphe, Derby Stakes, Prix Lupin.
Grand Prix de Saint-Cloud), foi um dos melhores
animais de sua geração na Europa. Em 1981, aos três
anos. ele venceu o Prix du Jockey Club (Grupo I), o
Derby francês, e foi segundo no Prix de l'Arc de
Triomphe (Grupo I). para Goid River. no Grand Prix
de Saint-Cloud (Grupo I). para Akarad. e no Prix du
Prince d Orange (Grupo III), para Vayran. Este ano.
venceu o Prix Ganay (Grupo I) e foi segundo novamente no Prix du Prince d Orange (Grupo III). para General Holme. Náo se colocou, porem, tanto no citado Are
quanto na milha e meia do King George VI and Queen
Elizabeth Diamond Stakes (Grupo I). em Ascot, vencida por Kalaglow.
movimentado foi o do Hipop IM de semana muitoItalia.
A principal atração era o
aromo de Milão, na
Gran Prêmio dei Jockey Club e Copa d'Oro (Grupo 1),
na milha e meia, que foi vencido pela potranca de
Nelson Bunker Hunt, Friendswood, uma filha de Vaguely Noble em Summer Point. Na milha do Prêmio
Dormello (Grupo III). para potrancas de dois anos. a
vitória foi de Stemagna (Dance In Time em Soldovia).
Éguas de mais idade correram a milha do Prêmio
Baguita (Grupo III) e a vencedora foi Dewana-dance,
uma Dewan em Right To. Na véspera, foram corridas
mais duas carreiras de interesse especial. Na milha do
Prêmio Vittorio di Capua (Grupo 11). para dois anos.
venceu Kilian. um filho de Thatch (logo, Forli brilhando) em Fortunale. Finalmente, nos dois quilômetros do
Prêmio Cario Porta (Grupo III), Farioffa (Hotfoot em
LapisláZUlli) chegou na primeira colocação.

Gary
Potros

correm

GP

de

velocidade

e

Boy

ganha

melhor
Sabado
(grama»— 1.500 — CrS 216 000.00 — Zen
57. Dalton 57. Escatel 57. Buliito 57. Qul
Ton Tüii 57. Kriger 67. Limbo Tree 57,
Zunir 57. Cupom 57 e Master King 57.
(grama) — (REABERTO) — 1.500 —
CrS 2G0 000.00 — Erucléa 50. Nice Moon
56. Afrlque 50. Dubtie 50 e Extra Misty 5<j
1.300 — CrS 17R 000.00 — Letty 56.
Odina 50. Blamless 57, Escalada Skiddy
57, La st Wtsh 58, Zizla's Rose 57. Hulnca
57 e Cripta 58.
igramai — 1 300 — CrS 145 000.00 Najran 57. Gapur 53. Cyclone Kldd 55.
Friedenreieh 55 Cetro 58. Cinderelo 58,

Your Melody 57. BiCobalt 55. Ban^alore
57 e Shikyn 58
(grama» — 1.600 — CrS 216 000,1)0 —
Artesano 57. Catauro 57, Hino Flete 57,
Oreat Evenlng 57. Runrunt! Boncl 57. Zolfo 57. KJanto 57, Ben Locrts 57 e Derrick
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Taj-El-Moluk 56, Chit-Chat 50. Jussac 56.
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Guiur 57. Extra Olrl 57. Rainha Claudia
57. Edone 57. Ducalita 57. Ianisca 57,
Djezak 57. Dellee 57. Piu Linda 57, Geba-

ra 57. OoUt Winner 57. Sweepy 57. DhkhIi
na 57 e Selecionada 57
1 000 Cr$ 260 000 DO — Kld Caroço 56.
Consulat General 56. Giro 50. Trismo 56,
Danek 56. Tobias 50. Tubim 56. Jue Fitz
50 e Cianureto 50
1.100 — CrS 260 000.00 — Gysore 56.
Safara 56. Faquinha 56. Tatu Flete 56.
Floeira 56. Delllah 56, Nlre Moon 50.
Xoquita 56. AJaezada 56 e Marreca 56
1.000 — CrS 216 000,00 — Mogno 57.
Oldham 57. Kiboko 57, Don Conunand 57,
Calumbe 57. Fiduco 57, Dulenegro 57.
Flumineo 57, Doe Forte 57. Sweet Sldi 57,
Top Crosso 57 e Blan.

DOMINGO
Fíerezza 57. Suprene 58e Iocoa_ i 41X1 — CrS 145.000.00 — Imbuía! 57, El Deslre 57.
— CLÁSSICO JOCKEY
Parana 57. Jarbas 57. Inatans 54. Aseot ma 58 -(Rrama)
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Alei52,
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—
—
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Víctorious 56, Clara Lux 56. Petaca 56.
56. Ermitage 50. Tibete 56 e Frtbas 50
Lady Parnell 56. Deadc 56.— Mirrand
— 1 100 — CrS 178 000.00 — Haleto 57.
(gramai
Van Fabel 56 e Cílace 56
Urutank 57. Grey Money 58 Flerte 57
1 300 - CrS 178.000,00 - Mias Dlxie 57.
Zumokl 57 Blmban
Camaçari 57. Rebela 57. Jesse Girl 57 Bonomi 57. Sadan56,
Cancha Reta 58. Darie 58 Bala 5.. Oreat 58. Osmiuidl 58 e Radirez 57

PROVA ESPECIAL - 1 200 - CrS
240000.00 — Maximus 58. Selected 58,
Barter 00. Schaffer 59, Le Fnugueux 58.
Kalser Khan 55. Innocuos 57, \ly Chance
53 e Tiblcuera 55.
1 000 — CrS 178 000.00 — Thisama 58
Ramona 58. Lully 58. Orozimba 58. Jeane
Mane 58. Orteza 58. Tênis Net 58. Laun
nha 58 e Cristie 58
1.000 — CrS 178 000.00 — Debanch 57
Iap«'tus 54 Cirylle 55. Bravo Figaru 55.
Critico 55. Hustler 57 Jabar. 56. Tuyules
que 57. Cananeu 56. Gay Fler 56. Bob
Hassa 58 e El Mel

SEGUNDA-FEIRA
1.200 - CrS 145 000.00 Eau u Argent
58 Lagoa do Abaete 58 Saragata 55.
Agenda 55 Bacana 58. Acumulada 58.
Calispera 57 e IóCOama 57 « REABERTO)
1 300 CrS 178 000 00 Centaur 58.
Blue Bravo 58 Campion r>8 Tanavar 58.
Trajan 58 Dei lis 58 Invitator 58, Baby Jo
58. Darbai 58 t Greai Joke 58
58.
-¦ l-CHHi
Peti/o 58
CrS ,.8ii'íim'
Lextr.:." :»7 S:: : :omo 5e. Srgall 55.
i7
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Bagdaif Sl
Good Poker
5í< I! Huíltu 55 r Don H!'• I 55
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CrS 240 000,00 — Rose de France 59 Júriza 5«. Jinarlly 58. Ivona Lieíh 59. Haridi
51. Tabeca 56 e Icelva 50 — (REABERTO)
- 1 000 — CrS 216 000 00 Economlst 57.
Moquem 57, Fotógrafo 57. Faz Que Quer
57. Carandai 57 Fito 57 Filber 57. Oreat
Bnemy 57. Gay Lanrer 57 e Casi Siempre
57
1 100 — CrS 210 000 00 — Faeola 57,
Cenlly 57. Chana 57 Dica Doa 57 Bur
mwsltt 57. Encosta 57. Prelude 37. aid
rorti 57 Henusa 57 e Kerlly 57
Don ComCrS 216íX)0 00
1.000
mand 57, Ciaiidestinu* 57, BcaUe Cia&ãlc

57. Gota be 57. Qulberon 57, Gator 57
Ostentador 57. Iron 57. Verner 57 e Erro
57
1 000 — CrS 145 000.00 — Quezo 57 Alto
Oarbo 57. Gapur 57, Tico-Tico Rei 57.
Herforl 57. Gofis 57 Guatambo 57. Esbro
55. Jajáo 58 e Aroch W
1 300 - CrS 145 000.00 - Beau Rivage
55. Aladn 57 Chico Machado 55. Slr Man
57 Bluck.iniann 58 Gerald 55. Black i<ia
uiond 50. Fnwcelho 57 Ca\.aar: .>" B-.
listii 57, Big Bil 57, Ceravipho 54 Flar.i
bre 55, Cargo >4 e Brave Boy 56
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1" Páreo
1" Haik. F. Pereira
2" Bibèsca, W. Gonçalves
Vencedor (6) 1,60 Dupla i24) 1.90. Placès',6) 1,4013)2.50.
Treinador, P. Labre
2o Pareô
1" Juan Cris. J. M Silva
2o Sol de Maio. J. Ricardo
Vencedor (9> 4.60 Dupla 114» 1.80. PlacÊs >9> 2.10 U) 1,40.
Treinador, W. Pemnelas. Dupla exata (09-01) CrS 15,10
3" Pareô
Io Laguna Blanca, R Antonio
2o Fenogoía. C. A. Maia
Vencedor (2) 1,50. Dupla (24) 4.20. Plaeès(2) 1,20(6)2.80.
Treinador, G. L. Ferreira
4° Pareô
Io Itajai. J. Ricardo
2o Sindhla. J M. Silva
Vencedor (3) 2.70. Dupla (12) 1.70 ( 3) 1,00 (1) 1,00
Treinador, A. Nahid
5o Pareô
1J Gary Boy, J Pinto
2o lmemoravel. F. Lemos
õ.50. Duplai 14»3,10. PlacÊS'9)3.i0«2>2,90.
Vencedor
Treinador, A. M. Caminha. Exata t09—02) CrS 139.10
6° Pareô
Io Arbolado. A Machado
2° Al Salto. M Ferreira
Vencedor (5) 2.00. Dupla (33 ) 7.90 Places (5) 1.90.
páreo
Io Mustafa. G.F.Almeida
2° Epilobio. JM.Silva
Vencedor 1 > 2.10. Dupiail3i 3.20 Placèsil) 1,30.4) 2.00
Treinador, G F Santos
8' pareô
Io Great Bullet. J Ricardo
2° Saragata. E.Barbosa
2..0.
Vencedonl) 3.30 Duplail2> 4.80. Placesi 1) 2.40
Treinador. A.Nahid.
9o pareô
1J Vinci. C> F Almeida
2o Seleto. J M Silva
Vencedonl) 4.30 Duplail3>670 Placesi 1) 3.40 9) 3.80
Treinador. G F Santos Exata <01 09' CrS 3«.50
Movimento geral. CrS 65 milhões 815 mil
O bolo de sele pontos da corrida de domingo no
Hipodromo da Gávea nau te*.e iur aríoi a» uí iuikü
na importância de CrS i mi!hâ<i 527 :: il

JORNAL DO BRASIL

Lopes

acusai

O que me aborreceu como técnico do
Vasco, mais do que a derrota para o América,
foi a ação de um pequeno grupo que certamente segue a orientação de alguém interessado em
tumultuar o nosso bom ambiente e prejudicar
um trabalho que vem sendo feito com êxito.
Quem age assim não pode ser autêntico torcedor do Vasco e sim unia minoria dirigida.
Este foi o desabafo feito ontem pelo técnico
Antônio Lopes a respeito dos protestos de
torcedores que o hostilizaram da geral doMaracana. atrás do túnel do Vasco, durante o segunrio tempo da partida de domingo. Ele disse que
o fato nao vai desestimulá-lo, porém ficou magoado por considerar uma injustiça com a
campanha realizada pelo time.
Resultados
Os responsáveis por essas atitudes esqúecem que o Vasco não ganhou a Taça Guanabara, mas tem o melhor desempenho técnico
em todo o Campeonato. Estamos com 28 pontos ganhos contra 23 do Flamengo, continuamos na liderança do segundo turno com três de
vantagem sobre o nosso principal adversário e
nossas presença na final está quase assegurada.
Poderemos até entrar com a vantagem de um
ponto, se mantivermos essa diferença e vencermos o turno. E não se pode esquecer que
perdemos a Taça Guanabara num jogo extra,
pois terminamos em igualdade de pontos com o
Flamengo. Tudo isso prova que a campanha do
Vasco é melhor — disse Lopes.
O técnico não quis ligar as manifestações
da torcida à campanha política do clube, que
tem três facções em luta pela presidência, mas
deu a entender que há interesse de jogar os
torcedores contra ele e os jogadores por parte
de quem insuflou os protestos. Acha, porém,
que a maioria da torcida apoia o seu trabalho,
pois recebeu inúmeros telefonemas de solidariedade e o apoio pessoal do chefe da Torcida
Organizada, Amáneio César, ainda no Maracanã.
Antônio Lopes lembrou ainda que o Vasco
perdeu apenas para o América no segundo
turno, depois de cinco vitórias consecutivas, e
continua na liderança, ao lado do Botafogo, em
excelentes condições para conquistar esta etapa e a Taça Rio de Janeiro, pois só depende dos
seus esforços. Sobre o jogo de anteontem, ele
comentou:
E claro que a derrota também me aborreceu, mas a verdade é que o América jogou
melhor, tem um excelente time e mereceu o
resultado. O resultado em nada desmerece o
Vasco, que nào aproveitou algumas oportunidades para marcar quando o jogo ainda nao
estava definido, como aconteceu com Serginho
e o chute de Dudu no travessão.
Na Ilha
Antônio Lopes aproveitou a folga de ontem
para ver o jogo entre Flamengo e Portuguesa,
na Ilha do Governador, tal como o vicepresidente de futebol, Antônio Soares Calçada.
A derrota do Flamengo o deixou mais confiante
na luta pelo segundo turno, pois manteve a
diferença de três pontos que o Vasco levava de
vantagem antes de perder para o América.
Foi um excelente resultado para nós,
porque a situação ficaria muito mais difícil com
o Flamengo encostado. Não sei por que o jogo
foi realizado na Ilha, mas, graças a isso, a
Portuguesa venceu, pois soube tirar partido do
vento que e sempre um fator importante ali. No
primeiro tempo, estranhei que ela preferisse
jogar contra o vento, mas dirigentes do clube
me explicaram que o time iria aproveitar o
vento ainda mais forte no segundo tempo, o que
de fato aconteceu. Ainda bem que nao teremos
de jogar na Ilha. pois enfrentaremos a Portuguesa em Moça Bonita — disse Lopes.
Zé
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Não foi fácil a vitória
da Portuguesa ontem
à tarde. O Flamengo
vendeu caro a derrota,
—«|
lutando com bravura c
vontade até o último
^
apito dc Sua Senhoria,
o mediador da contenda.
Isto dito assim e
agora tem o tom de
brincadeira. Mas daqui para frente pode
ser o lead sério da matéria de um trepidante repórter. Porque, apesar dos seus
contumazes exaltadores, o Flamengo está
entrando numa alarmante fase de declínio técnico e físico em razão da seqüência
ininterrupta de jogos que vem realizando. Seus principais jogadores, Zico. Júnior, Leandro não andam jogando bem
porque estão visivelmente cansados. E
eles só vão poder descansar se o Flamengo decidir de uma vez o que para ele e
mais importante: se a conquista do segundo turno ou da Libertadores da América.
Os dois ao mesmo tempo não vai dar pé.
¦
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Quando os Jogadores do
America se apresentarem,
esta manha, ao técnico
Edu para o treino recreativo visando ao jogo contra
O Bangu. a vitória sobre o
Vasco sera assunto obrigatorio. Mas o que sera efetivãmente comemorado hoje e o prêmio de CrS 50 mil
pela dernibada de mais
um líder do Campeonato
Estadual.
Entusiasmados com o
progresso do time e a esperança de brigar pelo titulo
do segundo turno, os dirigentes do América prometem aumentar o valor da
gratificação para motivar
ainda mais o time.
Para a partida de sábado. o time sera o mesmo
que venceu O Vasco, inclusive com a presença cerUi
do zagueiro Duillo. que
sentiu o joelho, mas ate o
dia do togo estarã recupcrado Eloi. ainda em recuperaçüo do problema de
tendenite deverá treinar

50

prêmios
com bola a partir de hoje.
mas dificilmente figurara
entre os cinco reservas para o jogo contra o Bangu.
sábado.
Edu. apesar do dia de
folga, ontem ficou inteiramente ligado ao America,
vibrando ainda com a excelente atuaçao do time
contra o Vasco. Ele continua a afirmar que o prineipai em qualquer conjunto
é a humildade, sem procurar inventar. Para ele. se
um jogador titular se machuca. o mais certo é ir
buscar um outro que seja
da mesma posição para
substitui-lo
Como afirmou antes das
partidas contra Campo
Grande e Vasco — o America venceu ambas com
um futebol primoroso — o
importante e dar ao gnipo
um sentido de Unidade em
que ninguém se eleve aos
demais Esse ê o grande
segredo ao America atual,
que ele espera seja conservado por muito tempo.

¦

¦

Colômbia desistiu oficialmente dc
organizar a Copa do Mundo de
A 86" A comunicação já foi endereçada à FIFA, que agora, como mandam
seus estatutos, vai abrir concorrência entre os países do continente americano —
europeu não vale —. receber e examinar
as inscrições e escolher o mais capacitado
ou politicamente o que mais vantagens
ofereça. A escolha deverá acontecer cm
janeiro do próximo ano, e Brasil. Canadá, México e Estados Unidos desde já
são candidatos.
Ao comunicar ao povo de seu país a
desistência, o Presidente Belisario Bctancur acusou a FIFA de não ter respeitado
a regra de honra pela qual o Mundial
devia servir à Colômbia e não a Colômbia
servir às multinacionais do futebol. A
verdade e que organizar uma Copa hoje
custa um bom dinheiro e. na difícil situação econômica em que vive a Colômbia,
seu povo teve o bom senso dc. num
plebiscito, recusar por larga maioria
) o patrocínio do Mundial. E esse
fato pesou bastante na decisão do Presidente Betancur.
Aqui não corremos este risco. Ninguem vai consultar o povo.

boa

fase
O técnico Zé Mário acha que está
vivendo uma grande fase no Botafogo, pois
tudo vem dando certo em sua vida. Alem
de o time estar na liderança do Catnpeonato. o que acontecia ha muito tempo, a sua
cadela de raça shecp-ddg teve uma ninhada de sete filhotes e eleja está acertando ;i
venda dos animais por Cr$ 60 mil cada um.
Não ha nada melhor do que as
coisas acontecerem como a gente deseja.
Depois de um período difícil, felizmente,
tudo está dando certo para o meu lado e só
espero que continue assim atv o fim do ano
— explicou Ze Mario.

Palhinha,

opções para a ponta
A ponta esquerda continua sendo o grande
problema do Vasco para o jogo com o Campo
Grande. Antônio Lopes vai testar nos coletivos
desta semana Zé Luís e Palhinha, pois nenhum
cios jogadores que ocuparam a posição ate
agora o satisfizeram. Na ponta direita, o retorno
de Pedrinho Gaúcho está assegurado, e com
. isso Rosemiro voltará á lateral.
O Campo Grande sempre é um adversario difícil em ítalo Del Cima e agora, depois de
duas derrotas seguidas, vai exigir muito mais
do Vasco. Por isso, mais do que nunca preciso
contar com pontas autênticos e vou observar o
Zé Luís. que fez duas boas partidas no júnior, e
estudarei a opção com Palhinha jogando bem
aberto — disse o técnico.
Dificuldade
'. ¦ '•
Durante a Taça Guanabara, Marquinho foi
o ponta-esquerda do Vasco na maioria dos
Sa tamJogos, mas Ze Luís, Silvinho e Renato O rodilüém ocuparam a posição sem sucesso.
zio se repetiu no segundo turno e ate Ernàni
jogou na ponta esquerda, mas nenhum conseguiu firmar-se e o problema jâ se tornou crónico. Por isso. Lopes vai experimentar novamente Zé Luís e fazer uma tentativa com Palhinha.
Nao pensava em deslocar Palhinha para
a extrema porque prefiro um especialista na
posição, em lugar de improvisar. Ele nao joga
ha muito tempo na ponta e poderá embolar o
ataque pelo meio. Mas para tirar a dúvida farei
dois coletivos, amanha e sexta-feira, para observar Palhinha e Ze Luís. Caso entre Palhinha,
ele deverá atuar bem aberto na ponta — explicou Antônio Lopes.
Palhinha e Pedrinho Gaúcho treinaram na
manhã de ontem com os outros jogadores que
nao enfrentaram o América e estão recuperados das contusões que os deixaram fora do
time. O zagueiro Celso, que saiu no intervalo do
jogo por causa de torclcolo, nào e considerado
problema. Depois de enfrentar o Campo Grande. o Vasco tera que viajar para Alfena na
segunda-feira, pois no dia seguinte fará um
amistoso contra o Alfenense.
O jogo estava previsto para o inicio do mês
e foi adiado para nao prejudicar o time na
semana do jogo com o Bangu, tal como aeontecera agora com os preparativos para enfrentar
no domingo seguinte o Botafogo, partida que
poderá ser a decisiva do segundo turno, se os
dois times se mantiverem na liderança. O Vasco tera que levar todos os titulares para receber
a quota de CrS 5 milhões.
HOJE

FUTEBOL

Ontem os jogadores do Botafogo tiveram dia livre. Ze Mário aproveitou para ir à
cidade registrar os seus càes e disse que
eles são iguaizinhos ao Dibby, o cáo-ator
do filme "O Maior Cão do Mundo". Zé
Mário pretende negociá-los porque não
tem como cuidar de tantos animais. Diz
que está vendendo barato porque muita
gente pede no mínimo CrS 90 mil.
Hoje o Botafogo volta a treinar pela
manhã e a tarde em Marechal Hermes. O
técnico acredita que poderá contar com
todos os jogadores na partida contra o
Volta Redonda, domingo. Abel, Te e Osvaldo foram examinados pelo Dr Lidío
Toledo e o médico acredita que eles estarão recuperados para a partida. Abel, com
dores no joelho esquerdo ficará de fora dos
treinos de conjunto para fazer exclusivamente tratamentos com aparelhos de musculaçáo. Te esta com dores nas costas e
Osvaldo, que saiu antes do fim do jogo
contra o Campo Grande, melhorou dojoelho direito mas assim como os demais
continuará em tratamento.
Cirande atuação
Zé Mário espera que o time esteja
completo a fim de lazer outra grande atuaçào em Volta Redonda.
A equipe vem subindo de produção
a cada rodada e já deixou de ser um time
apenas brigador para ser também de boa
técnica. No inicio o trabalho era para motivar os jogadores. Todos passaram a lutar
bastante. Agora, já estamos apresentando
jogadas armadas com bastante técnica.
Creio que até o fim da Taça Rio. estaremos
em melhor forma ainda. Temos futebol
qualquer tipo de adversário: se for de
ola, temos bola; se usar violência, sabegara
mos responder da mesma maneira — garante Zé Mário.
Os dirigentes do Botafogo estào entusiasmados com o comparecimento maciço
da torcida nos jogos, como aconteceu nas
partidas contra Flamengo. Americano e
Campo Grande. E. para incentivar os grupos, decidiu alugar 10 ônibus para oferecer
a torcida transporte de graça para Volta
Redonda. Além disso, esta apelando aos
associados que tenham condições financeiras que ofereçam mais ônibus para que
a torcida possa lotar também o Rauiino de
Oliveira no domingo.

pontas, cuja morte fora dccretada por Tcíc Santana no inicio
OS do ano. acabam de ser ressuscitados pelos novos técnicos Edu e Zé Mario.
Domingo, no América \encedor do Vasco e no Botafogo ganhador do Campo
Grande, os pontas ressurgiram em grande estilo. Jogando aberto ou fechando
pelo meio. centrando ou chegando à
linha dc fundo. Jorginho e Gilson, no
Maracanã, e Geraldo e Mirandinha. em
Ítalo dei Cima. provaram que a espécie
não está em extinção. Ao contrário, os
quatro pontas tiveram positiva participação nas vitórias de suas equipes, sendo
que. como ponta-esquerda, Mirandinha
fez o mais belo gol da rodada.
HISTORIAS : A rivalidade entre as
duas fazendas era tamanha que. para o
jogo entre cias, secretamente, os donos
tinham contratado antigos craques como
reforços. Assim, na tarde do grande conlronto Ia estavam Belini, Pepe e Dorval
dc um lado e Nílton Santos. Orlando e
Vavá do outro. O campo, repleto, saudou a entrada dos times com um foguetòrio ensurdecedor.
Jogo difícil, equilibradíssimo. d a D
até quase o fim, quando o juiz. neutro e
enérgico, assinalou um claro pênalti em
favor dos visitantes. Foi ele apontar para
a marca fatal e o campo ser invauido.
Discute daqui, discute dali. foi ou não foi
pênalti, uma confusão tremenda, ninguem sc entendendo. Juntos num canto,
os reforços famosos recusavam-se a opinar. No auge da baderna entra em campo. todo dc branco, chapelão na cabeça,
o chefe do clã local, o respeitado e
temido coronel Fabricio. Inteirado do
que sc passava, o coronel quer saber o
que é pênalti e quem lhe explica e seu
filho, o vigoroso zagueiro-central do time
da casa.
Pênalti e meio gol,
papai.
E foi esse tal de pênalti
que o
senhor marcou? — pergunta ao amendrontado juiz o coronel Fabrício.
Sim senhor, seu coronel. Não tenho alternativa. E da lei. Falta dentro da
área é pênalti.
Perfeitamente. O senhor marcou
esta marcado. Lei é para ser obedecida,
certo?
Correto seu coronel — anima-se o
encurralado juiz
Então, com o peso de sua autoridade
de dono da bola. do campo e de todas as
terras cm volta, o coronel Fabrício determina:
Cumpra-se a lei e bata-se o penalti! So que a tavor da gente, que não estou
aqui para perder pra esses porqueras do
cumpailre Bclarmino.
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vendeu ingresmudanças,
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sos- Mas encostou muito
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perto do muro e a polícia
Irj
barrou a arquibancada.
Deu um tremendo bololô.
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Não sei como o chofer se
arrumou com a turma que comprou seus ingrossos.
Depois foi o caso cio "camisa 6". Um
mulatão com a camisa (> às costas deu uma
cipoada na cabeça de outro torcedor. A polícia
cercou mas ele tirou rápido a camisa e sumiu
no meio da massa. Mas a polícia teimou cm
encontrá-lo e acho que por pouco não leva o
Andrade, meio parecido c também com a
camisa (i às costas.
Muito pitoresca a caçada que faziam os
homens da polícia interna da Portuguesa c que
tentaram inutilmente impedir a entrada de
caronas pelos imensos muros que circundam o
antigo prado de corridas tle cavalo. Uns tinham
uns paus bem grandes para fazer a garotada
descer do muro. Inglória tarefa. Os garotos da
Ilha são sabidos e faziam verdadeiras operações conjuntas de invasão. Não sei quantos,
mas uns três mil entraram por cima de tudo.
Engraçado também o segundo gol da
Portuguesa. Havia duas bolas no campo. Faltou expediente ao lateral do F.lamengo que
passou pertinho da outra, da que foi jogada lá
de fora e ficou uns cinco minutos no prolongamento do lado esquerdo da área do Flamengo.
Como não pintou jogo por ali a bola ficou lá,
bem sossegada. Se o Ademar ao passar perto
tivesse dado um centro, com a outra bola, o
juiz teria de parar o jogo e invalidar o gol do
Manoel. Bonito gol, pot sinal.
A Portuguesa mereceu. Sabe jogar em seu
campo e sabe aproveitar o vento goleador. No
primeiro tempo, o Flamengo foi vencedor por
dois a um cm jogadas bem ajudadas pelos ares.
Mas a Portuguesa, que conhece melhor a tática
aérea, no segundo tempo fez dois e o Flamengo nenhum. O Flamengo, como ainda não
decidiu em qual competição vai se concentrar,
está seriamente sujeito a perder as duas. O
Campeonato Carioca e a Copa Libertadores da
América. Se o Campeonato Carioca terminasse hoje. o Vasco seria o campeão pelo número
maior de pontos acumulados: 2S. Está virtualmente classificado mesmo que não ganhe o
segundo turno. Somente os interesses de jogar
às sextas e terças, para cotas de televisão c
outras, fez o Flamengo aceitar jogar ontem na
Ilha. Não estava obrigado a isto. É uma
decisão difícil a que o Flamengo terá de tomar.
Os exemplos do passado indicam que é bom
disputar somente competição difícil.

TV

A

'¦:§§

; ..

JEFFE

na

de

herói

vida

de

Buga

As orações
De volta â casa. localizada em cima rio
vestiário, encontrou-se com o funcionário
Baiano a quem todos chamam de "pai".
Os dois rezaram e conversaram sobre o
Jogo. Sentado na cama, diante de uma
velha televisão preto e branco aguardou
que seu gol passasse no jornal de uma das
emissoras. Eram quase 19 horas, mas
para sua infelicidade, a TV náo mostrou.
Trato-os como meus filhos. De noite ficamos aqui reunidos, assistindo televisão e falando dos nossos problemas.
Nossa vida é simples mas honesta. Depois de um resultado deste é que sentimos a importância da nossa união, ria
nossa fé.
Buga sabia que sua namorada ainda o
esperava. Depois do café com Baiano,
saiu ao encontro dela. Ainda havia muito
torcedores do Flamengo, bebendo cerveja no bar do clube. Ele. incógnito. Só
lamentou nâo ter condíçóes de comprar
um carro.
Nâo tenho carro. Só no final do ano
é que poderei comprar o meu. Ai sim.
poderei curtir um passeio com a namoraria. Ando mesmo ê no Bananal-Castelo,
Bananal Ribeira. Quando muito, pego o
frescáo — disse Buga, agora, um atacante
cheio de esperança.
Ari Gomes
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Antonio Maria Filho
O Flamengo não levou seu adversário a
sério. Entrou em campo com uma equipe inteiramente desfigurada e acabou derrotado por 3
a 2 pela Portuguesa, que se tivesse um pouco
mais de tranqüilidade poderia conseguir um
resultado ainda maior, mais expressivo, já que
seus contra-ataques foram sempre perigosos,
deixando em pânico a assustada defesa adversária.
O campo estava mim e ventava multo no
Estádio Luso Brasileiro, mas estes dois fatores
nâo justificam a péssima apresentação do Fiamengo, que realizou ontem a sua pior apresentaçáo este ano, inferior inclusive à do jogo
contra o Campo Grande, quando perdeu de 1 a
0.
Para começar, o Flamengo resolveu poupar
vários titulares. Entre eles, Leandro, Lico e
Júnior. Ninguém podia esperar que a equipe
mesmo sem esses jogadores tropeçasse diante
da fraca equipe da Portuguesa. Como se não
bastasse. Carpegiani se deu ao luxo de tirar de
campo o atacante Nunes, que era o único a
conseguir intranquilizar os zagueiros da Portuguesa.
Com a saída de Nunes e depois de Popéia
(nâo estava bem, mas o Flamengo náo tinha
ninguém para colocar na lateral), o Flamengo
acabou. E o que se viu em campo foi um bando
de Jogadores apavorados, tentando o gol de
qualquer maneira e inteiramente entregues aos
contra-ataques da Portuguesa. Ao final do pnmeiro tempo, parecia que a partida estava
liquidada. Apesar dos erros, o Flamengo terminou em vantagem, graças a um gol olímpico de
Zico e outro de Nunes, aproveitando-se de uma
bola mal atrasada por Márcio. Mas, na etapa
final, a Portuguesa foi para cima do Flamengo,
empatou através de Manoel e chegou à vitória
com um gol de Buga, que já havia marcado no
primeiro tempo.
Com a vantagem, a Portuguesa continuou
firme na defesa, limitando-se a contra-atacar.
Repetindo o que o Flamengo fizera sexta-feira á
noite em Buenos Aires, na sua brilhante vitória
sobre o River Plate. Enquanto seus contraataques eram perigosos, a pressão do Flamengo acabava nos pés dos zagueiros Luís Alberto
e Marco Lara. Só no ultimo minuto é que o
Flamengo teve uma chance real de gol. Após
um corner. Zico cabeceou com o goleiro já
batido, mas Sérgio Roberto, em cima da linha,
salvou.
Depois disso, nada mais restou ao Flamengo. um time que não mereceu nem mesmo o
empate. Sua atuação foi fraquissima. O torcedor que foi ontem â Ilha do Governador só não
saiu ainda mais decepcionado porque com a
conquista da Taça Guanabara a equipe já está
com o direito assegurado de disputar o titulo
estadual.
Carpegiani

só

pensa
agora na Libertadores
No vestiário do Flamengo, a desolação era
total. Todos tinham consciência de que a equipe náo tera condições de conquistar o returno e,
assim, ganhar o titulo estadual por antecipaçáo. Carpegiani, abatido, achou a equipe muito
mal e apesar dos desfalques não esperava que
ela produzisse tão pouco.
Ela tinha condições de jogar muito mais.
Nâo pensei que ela pudesse se apresentar tão
mal assim. Entramos com várias modificações,
mas isto náo explica.
Carpegiani disse que sua preocupação agora sera unicamente a Taça Libertadores da
América e que poupará os principais jogadores.
Leandro, no entanto, deve voltar na partida
contra o Madureira. programada para quintafeira. Carpegiani nâo tem outra opção e afastou
de vez a possibilidade de continuar com Popeia
improvisado.
Zico. que marcou uni gol olímpico, estava
abatido.
O vento era forte e chutei para o bolo.
Náo tinha intenção de fazer um gol olímpico —
explicou Zico, que marcou pela primeira vez
um gol olímpico.
CAMPEONATO ESTADUAL
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PORTUGUESA 3X2 FLAMENGO
Local: Estádio Luso-Brasileiro
Juiz: Pedro Carlos Bragaída
Renda: CrS 2 milhões 354 mil ICO
Público: 7 mil 847
,
Cartões amarelos: Valmir, Bugo e Nicafor
Portuguesa: Jodir, Sérgio Roberto, Márcio (Lu s Aiberto),
Marco Iara e Nicanos; da Costa, Manoel e Sergmbo; Rico
(Pedro Paulo), Buga e Valmir.
Técnico: Povão
Flamengo: Cantarele, Popéia (Ronaldo), Figueiredo, Marinho e Ademar; Andrade, Adího e Zico, W«!sinho, Nunes
(Zezé).
Técnico: Carpegiani
Gol»: no primeiro tempo, Zico (32 minutos). Buga (36) e
Nunes (41); no segundo, Manoel (16) e Buga (30).
Preliminar: Flamengo 2x0 Portuguesa

v aL

Pouco depois enquanto se encaminhava para o vestiário, recebeu o abraço do
técnico Pavão. Falou rios seis meses que
passou em Portugal, defendendo o Boavista.
Os homens iam comprar meu passe, mas o Seu Manoel do Ceu (presidente
da Portuguesa) não quis negociá-lo, porque queria nosso time forte para o Cainpeonato. Outras oportunidades vâo surgir. Talvez, depois desta atuação, com as
entrevistas, apareça outro clube disposto
a me levar.

Ao voltar para casa. na concentração
da Portuguesa, localizada nas dependèncias do pequeno estádio, o atacante Buga
foi abraçado pelo funcionário Baiano e os
dois comemoraram a vitória sobre o Fiamengo, tomando um café requentado e
rezando para Nossa Senhora Aparecida,
cuja Imagem estava colocada sobre a
velha geladeira do seu humilde quarto.
Naquele pequeno cômodo, malarrumado e onde náo faltam jornais velhos, Buga fez a sua festa particular. Ele,
um jogador cujo salário não chega a CrS
30 mil por mês, nâo podia se dar ao luxo
de comemorar a vibrante atuação do seu
time numa noitada regada a uísque e
champanha, como as vezes acontece com
os jogadores do Flamengo, que festejam
seus títulos na boate Reglne s.
Com 23 anos, sonha agora com a possibílídade de se t ransferir para um clube de
porte médio. Afinal, atuando pela Portuguesa, já marcou seis gols neste campeonato. Buga. um baiano e que foi comprado por CrS 2 miihóes 500 mil ao Botafogo,
de Salvador, acha que as oportunidades
começarão a surgir
A festa
Seu nome é Jose Alberto dos Santos.
Ele náo sabe ao certo a razão do seu
apelido Buga. Diz apenas que seu tio era
conhecido assim Ontem, mais do nunca,
ele foi festejado O curioso é que seria
substituído pouco antes de fazer o gol.
Com este gol. o técnico Pavão deixou
Buga em campo. Sentiu que era o dia
dele, que antes ja havia marcado um gol.
E com um pouco mais de sorte ele teria
marcado um outro. Terminado o jogo, ele
foi cercado por um bando de meninos e
um deles arrancou a sua camisa. De inicio
ficou preocupado e quis retomá-la. E nâo
era para menos, o clube cobra CrS 5 mil
por caria camisa que some e esta Importáncia eqüivale a quase 20 por cento rio
seu ordenado.
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Atuações
Cantarele —' Falhou no
primeiro gol. Nos outros
dois, nada podia fazer. Fez
algumas boas defesas, evitando uma derrota ainda
mais decepcionante.
Popéia — Improvisado como lateral, esteve perdido.
Defendeu de forma deficiente e no ataque nada
conseguiu.
Fipueiredo — Esteve bem
no primeiro tempo, mas se
perdeu Inteiramente no segundo, quando o Flamengo se lançou todo à frente,
obrigando-o a dar quase
sempre o primeiro combate.
Marinho — No mesmo nivel de Figueiredo. No segundo tempo ficou perdido
em campo.
Ademar — Atuação fraca.
Lento e pouco criativo no
apoio ao ataque, não representou uma ameaça ao
adversário. Defendendo,
mostrou-se um tanto disperslvo.
Andrade — Procurou exlbir sua técnica num campo
duro e quase sem grama,
complicando-se por completo. Tanto que não protegeu a defesa e nas disputas no meio-campo prendia a bola em demasia,
dando tempo para que o
time adversário se rearmasse.
Adilio — Cometeu basleamente os erros de Andrade. Insist iu nas jogadas indivlduals e foi facilmente
contido. Náo ameaçou
uma vez sequer o gol de
.ladir.
Zico — Marcou um gol
olímpico e nada mais. Náo
conseguiu fugir a marcaçáo da Portuguesa.
Wilsinho — Uma atuação
apagada. Perdeu a maioria
das jogadas para Nicanor.
Nunes — Fez um gol e deu
chutes perigosos. Inexplicavelmente foi substit indo.
Peu — Começou pela esquerda. mas não consegtiíu uma jogada perigosa.
No segundo tempo tentou
os lances pelo meio e continuou apagado.
Zcze — Entrou no segundo
tempo e nada fez.
Ronaldo — Outra figura iacilmente contida pela defesa da Portuguesa.
Na Portuguesa, o destaque foi o zagueiro Luís Alberto, que entrou no segundo tempo, seguido de
Buga. autor de dois gols e
responsável pelas principais jogadas de perigo. Outro destaque foi o apolador
Valmir.
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Maria Eduarda Alves de Souza

maior panorama Já visto até hoje da
história da pintura marinha na nossa arte
— orgulha-se o chefe da coordenadoria
E técnica do Museu Nacional de Belas-Artes,
Eo
Pedro Xexéo. Não é para menos. Trata-se de um acervo
de 118 obras, abrangendo o período de ftns do século
XVIII ao término da Segunda Guerra Mundial.
O objetivo da mostra 150 Anos de Pintura de Marinha na História da Arte Brasileira (inauguração hoje, às
18h, no MNBA, até 13 de dezembro) é comemorar o
bicentenário da Escola Naval. Composta na sua maioria
de telas a óleo, a exposição inicia-se com três ovais de
Leandro Joaquim — Procissão Marítima, Vista do Outeiro e da Praia da Glória e Pesca da Baleia na Baia do
Rio de Janeiro — c termina com o óleo Marinha, de José
Pancetti.
Entre suas raridades, contam-se Canto da Praia, de
Antonio Parreiras, Niterói Visto da Ilha de Villegagnon,
de Augusto Muller, e Embarque na Praia Grande, de
Tropas Destinadas ao Bloqueio de Montevidéu, de Debret, todas do século passado. — São peças únicas que
talvez não possam tão cedo ser reunidas — afirma Pedro
Xexéo.
Vários museus contribuíram para a realização da
mostra, como os pertencentes à Funarj (Museu Antonio
Parreiras, que contribuiu com Rochedos do Alto-Mar,
guache sobre cartão, do próprio Antonio Parreiras),
Museu Histórico do Estado do Rio de Janeiro (Marinha,
de Navarro da Costa), Museu Naval e Oceanogrãflco (três
marinhas de Virgílio Lopes da Costa), e MASP (Vista da l "!V1aiiha no Porto", Garcia Hen to
Baía de Guanabara, aquarela de Maria Graham).
"A água, como objeto de
pintura, remete ao parado- I
xo de encontro com um meio que nos envolve pela sua
fluidez", afirma Roberto Damatta em A Água como
paisagem: um ponto de vista antropológico, na lntrodução do catálogo da mostra, apresentado pelo diretor do
MNBA, Alcidio Mafra de Souza; há, ainda, um texto do
crítico Carlos Roberto Maciel Levy, curador da exposição. No entender de Damatta, "podemos ser contidos
plenamente pela água — onde mergulhamos — o que é
absolutamente impossível de ocorrer com o melo sólido."
Ao descrever o mar como "o protótipo de todas as
formas, a grande água que gerou todas as formas de vida
deste planeta". Damatta afirma que a mostra realizada
pelo MNBA deve ser vista em relação á "aágua "em suas
diversas manifestações." Pois, para ele,
água sempre
nos fala de portos e aventuras. De serenidade e revolta.
Pode ser o remanso ou o cais onde se lança âncora que
permite chegar ao lar e também e simultaneamente
veiculo por onde se busca outros lugares e outras pessoas."
De acordo com Maciel Levy. pintura de marinha não
é somente "o gênero convencional instituído a partir de
uma designação norn\al restritiva, ou seja, uma explicita
referência icónica do mar." Para ele, portanto, o termo
"designará todo e
pintura de marinha
qualquer assunto
que, no âmbito do paisagismo do século XIX. faça
referência primordial (e não necessariamente explicitai I Viagem", <lc
ao elemento água: córregos, rios, cascatas, lagos, vistas
distantes do horizonte marítimo, etc."
Artistas estrangeiros que se radicaram no Brasil
também estão representados, como Fachinetti (Panorama da Guanabara, do Museu Nacional de Belas-Artesi e
Nenri Nicolas Vinet, com Rio de Janeiro Visto de Icarai.
Entre os colecionadores que colaboraram, Beat riz Heloisa de Figueiredo ForbesiCais Pharoux, de ArthurTimotheo da Costa), e José Estefan (Pescadores, de Di Cavaicantil, de Sâo Paulo. Todos os demais sáo do Rio.
Antonio Francisco (Igrejinha da Praia do Diabo, de
Batista da Costa). Eduardo Frias Filho (Marinha, de
Emile Rouede), e Gersino da Rocha (Navios na Entrada
da Barra do Rio de Janeiro, de Theodor Gaedei.
Paralelamente a exposição, o MNBA realizara um
seminário sobre o tema pintura de marinha.
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Luiz Paulo Horta
Klein terminou de viver no estilo voluntarioso que
JACQUES
sempre o caracterizou, e a que
ele soube dar, em seus últimos tempos,
uma dimensão heróica. Era do conhecimento geral que o seu mal náo tinha
cura. A própria figura de Jacques
acusava impiedosamente o avanço da
doença; e ele mesmo não teria duvidas
quanto ao tempo de vida que lhe restava. Foi isto o que conferiu aos seus
Últimos concertos uma dimensáo
transcendente.
Mas Jacques Já tinha chegado á
transcendência por um outro caminho: o da própria musica. Ele encarnou bastante bem. a esse respeito, o
mistério da evolução artística. Pois o
seu amadurecimento, se foi progressivo. nunca foi linear.
Tinha os seus compositores de preferéncia. sendo um deles Rachmaninov. Com a OSB, Jacques deve ter
perdido a conta das vezes que tocou o
Concerto n° 2 desse romântico nisso
do nosso século. Isso basta para indicar que o próprio Jacques também
unha uma forte veia romântica.
Mas náo se deixou aprisionar por
ela A técnica admiravelmente natural
que desenvolveu desde cedo — â custa
de multo esforço — fazia dele alguém
capaz de realizar a transparência das
partituras de um Mozart. A medida
que essa técnica ia-se tomando mais
robusta, ele passou a produzir, tambêm. quando estava inspirado, um
Beethoven de grande categoria. Mas
cm Beethoven, podia ser traído, eventualmente, por um halo romântico.
Já foi mencionada a importância
da sua ligação artística com Salvatore
Accardo para o amadurecimento definitivo que ele passou a exibir desde ha
alguns anos. Bem ao seu estilo. Jacques apaixonou-se pela musica de cámara. Com Accardo. apresentou no
Rio versões extraordinárias do proprio
Beethoven (as sonatas para violino e
piano). Mas náo reservou para Accardo esse outro aspecto do seu talento.
Pelo contrário, transformou-o numa
lição permanente que ele oferecia a
vida musical do Rio.
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Beleza a gente nasce com ela Vem de tora, mas vem
de dentro também E preciso ser feliz para ser bonita E eu
sou leiiz Mas manter a beleza è outra coisa E preciso estar
sempre atenta e saber onde estão os melhores recursos Por
exemplo eu tive um oebé. um lindo bebê E 30 dias depois
precisava eslar linda lambèm Linda, em forma e irabalhando
Por isso, procurei o Esthetic Center E usei a T A T - Técnica
Térmica Acelerada. Aliás, agora é 1 A T 2 - urna nova
evolução do processo, com dupla ação, mais rápido e mais
localizado Pionto Em apenas um mès eu estava uma boneca
O resultado está ai no ar. no teatro, nas revistas, nos icnais
O resultado está em mim E pode estar em você também
Basta ser alegre, feliz e de vez em quando procurar o
Esthetic Center. que
aiuda muito Faça como eu. teielone agora mesmo e marque
uma entrevista sem
mmm
compromisso Você
vai se reencontrar
esthetic center
Onanfocõo * Aitesiosio fsteftca
com a sua beleza1"
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Jacques Klein:
sua força de
vontade
ejiiocionou o Rio

era dupla: de musica e de
humildade. Porque o camerista
Aliçào
Jacques não saia uma polegada do que lhe era pedido. E difícil
esquecer um recital antologico com a
soprano Eliane Sampaio, na Casa de
Ruy Barbosa — depois repetido em
outros locais —, em que o piano de
Jacques criava uma atmosfera ideal
para os lieder de Schumann e Schubert. Outro momento inesquecível foi
a sua participação no Ciclo Mozart de
1981. que a Sala Cecília Meireles (de
que era diretori promoveu com o
JORNAL DO BRASIL. Acompanhando. por exemplo, o violinista James

Buswell nas sonatas para violino de
Mozart. Jacques tocou tâo admiravelmente bem. que o ouvinte podia ser
tentado a esquecer o violino, para ouvir apenas o piano — não porque o
piano quisesse destacar-se. egoisticamente, mas porque o que estava acontecendo no piano revelava um grau de
perfeição artística e consciência estilística exigindo atençáo por si mesmo.
O Jacques robusto, nessa mesma
temporada, teve outro momento privilegiado quando tocou o Concerto n° 2
de Brahms com a OSB (regência do
maestro Morelenbaurn). Esse concerto
é uma sümula de todos os recursos
dizia que náo era
pianísticos i Brahms
um concerto "para mocinhas"); e Jacques tinha especial predileção por ele,
chegando a considerá-lo o mais belo
exemplar do gênero. Ajudado por uma
orquestra que se superava a si mesma,
Jacques demonstrou, nesse dia. por
que era considerado com toda justiça
o pianista mais completo de que o
Brasil dispunha naquele momento.
também um extraordinârio serviço pedagogico auPRESTOU
xiliando jovens intérpretes. Era
capaz, nesse terreno, de rasgos que
podiam pór â mostra o seu lado voluntarioso, como o demonstra a sua amizade com o pianista Luis Fernando
Benedini. a quem ouviu tocar num
concurso na Bahia. Jacques. que não o
conhecia, telefonou-lhe do hotel, depois do concerto, para dizer-lhe que ia
apanha-lo de carro. Cumpriu o prometido. e disse a Benedini que ia passar a
dar-lhe aulas, pois tinha ficado ímpressionado com o que ouvira no concurso.
Benedini tornou-se, assim, dos poucos
pianistas que ele acompanhou longamente, como professor. Seu modo
mais freqüente de transmitir conhecimentos eram os cursos de alta interpretaçáo que ministrou, sobretudo, no
Conservatorio Brasileiro de Música.
Mas também teve influência decisiva
na formação de dois pianistas que já
chegaram ao estrelato internacional:
Arnaldo Cohen e Edson Elias.
Nao tinha vocação específica de
administrador Foi censurado por nao
dar muita importância a criação musical brasileira dos nossos dias: e seu
ultimo período como diretor da Sala
Cecília Meireles já sofreu a interferència dos problemas de saúde. Mas quase como uma compensação, ou porque
sentisse que era o ultimo serviço que
podia prestar, abriu totalmente a Sala,
no ano que se vai encerrando, ao interprete brasileiro Disso resultou uma
programação tumultuada, com concertos quase diários. Mas esta parece
ter sido a maneira que Jacques encontrou para despedir-se do meio musical
que ele quis servir com o seu talento e
com tuna disposição ferrea que no
final se transformou numa forma de
holocausto
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Cartas
zes Cortes em ônibus comuns, pois
Telenovelas
tanto os ônibus urbanos do Rio, como
os que servem a Caxias, Nova Iguaçu,
Os diretores de telenovelas devem Teresopólls etc., que também partem
referido terminal, permanecem
sabe,
"tador certamente, que para o telespec- do
condicionado, e nada mudou
"hindo ouvir bem os diálogosserque tèm com ar
grava- para seus usuários.
musical este deveria
"do
Acho que é chegado o momento de
bem mais baixo do que aqueles.
DER, náo sei — tomar as
Isso por ser imenso o número de defi- o DTC—ou o —
já que se desativou o
cientes auditivos, mesmo entre os náo providências
frescôes
de
morserviço
sonora,
para Petrópolis —
à
devido
poluição
}dosos,
mente nos centros urbanos de grande no sentido de abrir concorrência para
uma outra empresa explorar Igualjráfego.
. Há muitos trechos sem diálogo nas mente a linha ou fazer com que a
as Ünlca/Fácil volte a reativar os seus
Jtelenovclas. Durante os mesmos,sonoantigos frescôes, pelo menos nos horáinúsicas das respectivas trilhas
ras sáo mais bem-ouvidas e o telespec- rios habituais e, se desejar, manter os
para
jtador. compreendendo até mesmo convencionais em horários extras
os usuários que dispensam esta espésuas letras, fica mais motivado.
Cabe aqui, também, uma observa- cie de comodidade, especialmente no
e, o que é pior, após um
çáo quanto às cenas externas, cujos verão carioca
diálogos dificilmente sáo entendidos. dia Inteiro de trabalho.
A atitude da Ünlca/Fácil foi a nosso
Nelas, há aquele ruído constante, coe
mo o do vento forte penetrando na ver arbitrária, antipática, Irreverente
revelia
absoluta
à
tomada
agressiva,
o
do
aqueciou
das
janelas
persiana
nada
mento dos motores sem amortecedor, dos usuários, que, ao que parece,
significam para a empresa, a qual todos automóveis.
Assim como é possível a dublagem davia se esquece de que é graças a eles
nos videotapes de filmes em língua que subsiste.
Os antigos e saudosos frescôes es.estrangeira, creio que as cenas exteratualmente, transformados em
táo,
novelas,
nas
nas dialogadas,
poderiam
ser gravadas sem som, para evitar ônibus comuns, com o equipamento
-aquele ruído. Quando, por exemplo, de ar já definitivamente desligado e
de coletiocorrerem à beira-mar ou em ruas de com todas as características
verdadeiro acinte aos
um
vos
comuns,
se
veículos,
de
trânsito
que
grande
usuários, que os vêem
gravem separadamente o rebentar das seus antigos
ondas ou o ruído dos motores e buzi- passar, convencidos agora de dequedoisa
nas em tonalidade inferior à dos diálo- medida tomada pela empresa
"gos.
Nos estúdios, onde a dialogaçào nomes é definitiva.
Convém lembrar que a referida em-seria gravada, far-se-ia a dublagem.
Como leigo no assunto, creio que presa de dois nomes náo gosta de que
"tal
sugestão, baseada apenas na lôgi- ninguém se intrometa em seus pereur-ca, careça em alguns reparos técnicos sos, pois comprou as linhas de Caxias,
'por
serviparte dos entendidos, caso os inte- Nova Iguaçu e Niterói, outrora Trans
resse, em principio. Marcello P. Bueno das pela Leal Empresa de Auto, Magé,
Turismo Petrópolis e Coletivos
Rio de Janeiro.
para tornar-se absoluta em seu Ilegal
monopólio rodoviário nessas áreas.
Hoje estende-se ainda até Cabo Frio,
Francês
Madurelra e Campo Grande, além do
« Há três meses vimos a Aliança Castelo, sendo ai, como já dissemos, a
"Francesa, visando a atrair novos alu- única que opera com ônibus conven-nos, fazer uma propaganda sobre "a cionais, ninguém entende por que. Ê
•língua mais gostosa do mundo". Ago- hora pois, já que náo existe mais a
~ra,
novamente, a AF está nos jornais, linha de frescôes para Petrópolis, de
-anunciando matrículas abertas para dar-se oportunidade às Inúmeras exce"novos cursos de "francês no original". lentes empresas existentes no Rio de
O que estaria acontecendo naquele Janeiro, de ônibus desse tipo. como
"conceituado
estabelecimento de ensi- por exemplo, a Real, a Pegasus, a
"no
outrora com períodos escolares tão Paranapuan, a Carioca, a Caprichosa,
"precisos e cursos estruturalmente bem a Redentor, a Auto Diesel, a Transa e
"definidos?
tantas outras do mesmo gabarito. Sem
A partir dessa primeira questão uma única concorrência, tudo se toma
achamos
oportuno levantar alguns se- mais fácil para a companhia arbitra"
reflexão de possíveis candi- ria. à qual temos de nos submeter,
nões
para
" datos a esses novos cursos,
mormente infelizmente. Roberto de Oliveira
'sendo
bolsistas.
Murta — Petrópolis (RJ).
A Aliança Francesa-Centro, na
'
atual gestão, em princípio parece ter
Bailarina Esfuziante
adotado como política a inscrição de
Fui dos privilegiados espectadores
^ novos alunos para início de curso.
Quanto ao dar continuidade, aprimo- que, entre centenas de outros, assistirar ou terminar cursos, isto já e outro ram extasiados ao espetáculo do balé
problema. Tanto é assim que um alu- D Quixote, apresentado dia 7 de se„no que tenha escolhido iniciar um tembro no Teatro Municipal. Por Isso
. curso em determinados dias e horários mesmo, ao ler a critica de Suzana
de sua conveniência, por motivo de Braga no JORNAL DO BRASIL, fi, estudo ou trabalho, pode slmplesmen- quei abismada com a parcimônia com
te, já num próximo período, ficar im- que se limitou a descrever o que, na
. possibilitado de seguir esse curso por- opinião da unanimidade da platéia, foi
que o mesmo foi extinto, mudou de uma das mais belas demonstrações de
horário e dias ou foi anexado a uma arte, no que se refere a um espetáculo
outra turma, onde um mesmo prograbalê em si.
ma é válido para 1o, 2o, 3o e 4o ciclos, e de
Um critico, obviamente, tem de ter
tudo isto a bel-prazer administrativo.
sua
quota de imparcialidade extremaQuanto à questão das bolsas (apesar da propaganda da Rádio Impren- mente bem dosada, aplaudindo o que
"
aplaudivel e criticando o que é critipois este é um caso écável.
" sal, nemna falar,
Constatação do óbvio. Por isso
simvez
AF, uma
que pode
ímpar
plesmente haver total cancelamento mesmo, me pareceu inexplicável a
" da bolsa conseguida ou drástica redu- economia de elogios à performance da
çáo da mesma, sob critérios inexplicá- bailarina Ana Botafogo, uma bailarina
" veis, onde bom aproveitamento de nacional sim, mas de nivel absoluta"
conforme se excurso, interesse e dedicação a cultura mente internacional,
Bujones,
bem
Fernando
tâo
pressou
menos
j francesa
contam são os critérios que
em entrevista que concedeu ao Canal
7.
Falando
do nível de ensino (da sua
A extraordinária garra com que esoriginalidade etc.) devemos ressaltar
sa esfuziante bailarina pisou no palco,
a
da
diret
na
razão
caindo
vem
este
. que
de sua fisio. duplicação do preço das mensali- a luz brilhante que emana
de
cada
a
convicção
nomia,
gesto na
\ . dades.
hora exata, a naturalidade com que
Agora, se falarmos em satisfação de assume cada physique du rôle, sua
alunos, como melhor propaganda para mímica, altamente cuidada, a desen" qualquer estabelecimento de ensino,
voltura de sua atuação ao lado de um
entáo seria bem a hora de
questionar o astro do quilate de Bujones, sem sofrer
que vem ocorrendo na tâo conceituaa menor ofuscação, mereciam que a
da Associação de Cultura Franco- nossa crítica nacional a colocasse no
Brasileira.
seu merecimento pedestal, sem o me. Esses eram os senões que queria- nor favor a quem quer que fosse.
mos ressaltar e sobre os quais achaEu diria que o Sr Clives Barnes,
ao se tornar monstro sagrado dos críticos internamos conviria refletir bem
"novo
curso em cionais. teria sido certamente mais
aluno de mais um
ritmo acelerado". Anita da Conceição pródigo nos elogios à nossa estrela e
Trindade — Rio de Janeiro.
certamente multo mais justo. Maiby
de Castro Leal — Rio de Janeiro.
"
Petrópolis-Castelo
;
Autopeças
como centenas de outras pes" soas.Eu, sou
No dia 307,82 precisei colocar uma
um cidadão que reside em
de Janei- bateria nova no carro e pedi o preço da
| petrópolis e trabalha no Rio
rú. descendo pela manhã e subindo â mesma. Na oficina Fiocar Posto 6 Pe. noite, diariamente. Utilizo-me. como ças e Acessórios (Rua Francisco OtaI ** tantos outros, da linha Petrópolis- viano) custava Cr$ 19 mil 400. Fui
I Castelo e vice-versa, servida pelas em- verificar o preço em outros seis lugares
12 mil
presas Única-Fácil — as quais na reali- e a mesma bateria custava Cr$
xíade sáo uma so, com duas razões 500. Fingi engolir o preço dado pela
sociais — que nos deixa no Centro da Fiocar. Veio então o eletricista de noCidade do Rio de Janeiro, sem que me Eraldo e disse que o alternador
tenhamos a necessidade de uma outra estava pifado. Novamente, flngi que
condução para chegarmos aos nossos engolia, embora soubesse de antemão
que o problema náo era tâo grave.
locais de trabalho.
para fazer o
Até o dia 21 08 82. conta vamos com Pedi então o orçamento
Veio o Sr Tilson
o conforto dos ônibus equipados com serviço no altemador.
n° 18 249. cujos
ar condicionado — os frescôes — que com a ordem de serviço
estator do
seguintes:
os
eram
preços
viofereciam ainda a comodidade de
CrS 13 mil 500;
dros fume e uma capacidade para 44 altemador 50 Amp,
positivos, Cr$ 3 mil 300; diodos
passageiros apenas. A partir, entretan- diodos
mil 300; mão-de-obra,
to. do dia 23.08 82, todos nós fomos negativos, CrS 3Total;
Cr$ 23 núl 900.
800.
mil
3
Cr$
sem
bruscamente,
surpreendidos
deixei lá
serviço,
o
aceitar
Fingindo
qualquer consulta ou aviso prévio, peveiculo e fui procurar saber dos prela retirada dos referidos frescôes. subsà
tituidos por ônibus convencionais que ços das referidas peças. Dirigi-me
¦ não possuem vidros fume e, ainda por Escobar Autopeças (Rua Escobari. Peque estavam na ordem do
cima, transportam 48 passageiros, o di as peças Fiocar,
verificando os seda
serviço
que reduz o espaço entre as poltronas
estator 50 Amp Wappe sua respectiva reclinaçáo, o que pro- guintes preços;
sa, Cr$ 4 mil 450; diodos negativos. CrS
porciona extremo desconforto.
mil 332; diodos positivos, CrS 1 mil
Como usuário que sou. regularmen- 332. Total; CrS 7 mil 114.
le, da linha Petrópolis-Castelo e viceComprei essas peças com um fatuversa, ê evidente que fiquei surpreso e ramento em 30 dias. Para provar o que
—
de
certeza
a
e tenho
que digo, estou enviando cópias da nota
JJdignado
expresso também a opinião dos de- fiscal da Escobar Autopeças, prestem
mais inúmeros passageiros da referida atenção, senhores proprietários de vei"JJíiha
— com a medida e não entendi culos O Sr Tilson. da Fiocar, está
como uma só empresa pode monopoli- cobrando mais de 3007, acima do merjflr uma linha tao movimentada como cado. Jorge Moreira Gomes — Rio de
.essa Prova disso sáo os ônibus perma
Janeiro.
nentemente lotados e a necessidade
3t' comprar-se as passagens antecipa- A» carta» wrdo wl*<ionoda» paro publicaçòo
damente para se conseguir um lugar
no todo ou 9rn parte entre os que tiverem
jpassamos os passageiros da íalsa du- assinatura nome compilo e «egivel e endereos
ser
a
pia empresa monopoüzante
únicos a embarcar no terminal Mene- ço qu« P»rmita confirmando prsvio
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A vez mais, o teatro
lança máo de obras
GAD
originalmente não dramáticas. Só entre os lançamentos cariocas das duas últimas semanas podemos citar três: Réquiem Para Uma
Negra, Porcos com Asas e O
Analista de Bagé. Mas a
idéia de levar para o palco
esse clássico da novelística
nordestina que é Fogo Morto, de José Lins do Rego,
exigia uma dose especial de
ousadia. Por mais dramátlcos que sejam os incidentes
que ele retrata, o romance é
tão marcado pela sua característica memorialista, e táo
pouco teatral na sua estrutura narrativa, que os obstáculos enfrentados pelo adaptador W. J. Solha e pelo grupo
Bigorna de João Pessoa devem ter sido enormes.
O resultado alcançado pela adaptação intitulada Papa Rabo (apelido do personagem principal, um quixotesco oposicionista interiorano)
é louvável. Ao mesmo tempo
em que se manteve flel ao
universo do romance, colocando em cena os seus donos
de engenho decadentes, colonos, camponeses, cangaceiros, policiais, etc., e retratando com nitidez o flagrante panorâmico no qual Rego
os reuniu, o adaptador imprimiu seu marco pessoal sobre
a obra, mostrado seu universo pelo prisma de um dos
personagens oprimidos, o seleiro Mestre Amaro, e dando
a Papa Rabo a função de
legitimo defensor das aspiraçòes populares. Por outro la- III; H
do, dividindo a narrativa em
pequenos e nervosos flashes,
ele procurou, e até certo ponv.-'y'
, -:' ijj^jik
¦>*
- - *!' i'
to conseguiu, torná-la menos
novelística e mais teatral
(ou, talvez mais precisamente, cinematográfica). Mas a
falta de uma essência dramátlca original invade os acontecimentos à medida que o
espetáculo progride: os confiitos setoriais permanecem
r m4
estanques, náo conseguem
amarrar-se convincentemente num conflito-base que segure o interesse do espectador até o fim.
direção de Fernando
.a¦¦¦¦¦¦
Teixeira acentua a reA ciclagem
' ''
ideológica
•
à
impôs
adaptador
o
que
obra, a ponto de tornar o Papa Rabo faz sucesso no Rio depois de visitar o Brasil
trabalho em alguns momentos maniqueísta e coroá-lo
a elenco, embora apresentan- tro paraibano e mostra uma
com um quadro-vivo final gumas soluções chegam
e importante vertente de criasólidos
trabalhos
o do
como
tais
brilhantes,
ser
que parece saido das mais uso múltiplo que o diretor cuidadosamente compostos ção teatral, que os grupos
ingênuas pinturas soviéticas faz
de um praticável que (entre os quais alguns de- cariocas de hoje dificilmente
de realismo socialista. Mas, constitui
virtualmente o uni- sempenhos de considerável se atreveriam a abordar. E
num outro sentido, ela reen- co objeto em cena; ou a ma- força, como o Mestre Amaro uma pena que o grupo Bigorcontra e valoriza aquilo que neira muito divertida pela cie Ronaldo Lira e a louca de na se tenha exposto a lançar
Fogo Morto tem de melhor: qual ele introduz na açáo Risoneide Maria) revela-se o seu trabalho no Rio em
um forte sopro épico, que ela animais representados mi- insuficientemente capaz de condições táo desfavoráveis,
coloca em cena e sustenta micamente por atores sem sustentar o tom moderno numa improvisada têmporacom apreciável coerência. nenhum disfarce; ou a segu- que o diretor pretendeu dar da de apenas seis dias (nem
No palco nu, dezenas de per- rança com que maneja cenas ao espetáculo. O que deveria sequer seguidos, e excluindo
sonagens traçam, com uma de contraponto entre dois ou ser dlstancialmente épico o fim de semana), no ingrato
deformação estilística que três planos simultâneos de resvala às vezes para a cari- horário vespertino do Teatro
sublinha o inconformismo do ação.
catura. o lugar-comum inter- Glauce Rocha. Um desperencenador diante do panorapretativo nem sempre conse- dício.
ma social que aborda, um
Aos poucos, o impacto des- gue ser eliminado, e a grandiquadro singularmente crlti- sas soluções se enfraquece, loquència chega a se manl- PAPA RABO — Teito 08 W J Solha JC3CT.W0 0»
co dos conflitos fundiários do em parte porque Teixeira se festar pesadamente nos mo- Fogo Morto a» Jose Ura oo «<?go Proa oo
D<r oe Fornarco
gruoo Bigo.'na. de Joôoôe Pessoa.
Nordeste e, por extensão, mostra menos inventivo na mentos dramáticos.
Torneira. Sonooíastia João GaN^rco. Durmado
espetametade
segunda
mais
gerais
dos problemas
Ronatí l ra.
çâo óe Osvsalòo Travassos Com Vato©.
MarUDratan Ass«s Jcèo Costa, Carlos
da exploração, da miséria, culo, em parte porque o aneis
modo,
F<ed
Pt mente*.
Delgado.
eus
VVijcjus.
Dsvson
qualquer
da ignorância. A demonstra- damento artificialmente acede Rjsoneidd Mana. £'eonofa Mootenegro. Ada ;ca
espetáculo
um
à DE
Varia Apa'OC«3a. Margct des Santos. MôD
ção é realizada, em termos lerado que ele imprimiu
e Ccsia.
honestidade
grande
rvea Macedo Taatro Olauc* Rocha SO de 3* % 6*
cande linguagem cênica, com realização acaba sendo
âs 18fr30m»n
serruína.
o
teadesta
enaltece
bastante criatividade, e al- sativo. E também porque o coragem, que
"ME SEGURA QUE EU VOU DAR UM VOTO*
UMA
teatro não teve, em
suficiente agiliO geral,
dade para incorporar
no seu temário o assunto que
vem empolgando, mais do
que qualquer outro, a opiniáo pública: a campanha
eleitoral. Como é normal, as
poucas tentativas no sentido
de aproveitar o potencial do
palpitante tema partiram do
teatro de revista; mas a mais
consistente delas, Mame-o
ou Deixe-o, foi concebida
bem antes que a campanha
chegasse ao clímax, e teve o
seu eventual interesse diminuido pelo desenrolar dos
acontecimentos fora das paredes do teatro, bem mais
rápido e dinâmico do que a
capacidade do espetáculo de
manter-se atualizado.
Agora nos vem da Bahia a
provavelmente mais sólida
contribuição para a abordagem teatral das eleições: Me
Segura Que Eu Vou Dar um
Voto. Ao mesmo tempo, o
espetáculo projeta, na figura
do seu autor e intérprete único, Bemvindo Sequeira, uma
grata revelação de humorista-comediante. que defende
o seu one-man show com um
fôlego, uma garra, uma versatilidade e uma inteligência
satírica que o equiparam, ou
quase, aos seus mais íamosos colegas de gênero.

FARSA

De saída, havia alguns handieaps a serem vencidos.
Nascido em Minas, Bemvindo trabalha há longos anos
em Salvador, para cujo mercado o espetáculo foi originalmente criado, e onde fez
boa carreira antes de transferir-se para o Rio. Certamente
o texto primitivo concentrava-se em aspectos específicos da campanha eleitoral
na Bahia, ou pelo menos no
Nordeste, que dificilmente
suscitariam no espectador
carioca um sentimento de
identificação suficiente para
manter seu interesse ligado
durante 70 minutos. Por outro lado, o amplo espaço do
Teatro Rival é ingrato para
um one-man show. onde a
presença do intérprete único
tende a diluir-se; ainda mais
quando esse intérprete abre
mão das muletas visuais como cenografia vistosa, trocas
de roupa, maquilagem, caracterizações variadas.
primeiro problema toi
superado com surO
preendente facilidade.
O texto aborda o fenômeno
das eleições num plano ampiamente nacional, e enfoca
com destaque as suas espeei
fleidades fluminenses com
um conhecimento de causa
(e sobretudo dos seus aspectos mais risíveis» que nao trai
V

ELEITORAL
as suas origens nordestinas,
no entanto assumidas com
honestidade.
Já a inadequação do espaço chega a incomodar, sobretudo no Início, quando a solitária figura do ator fica meio
perdida na imensidão do largo palco e das passarelas
aproveitadas de um outro espetáculo. contra um pano de
fundo estrelado que nada
tem a ver com o assunto,
dentro de um dispositivo cênico visual e imaginativamente pobre, e exposta a
uma iluminação caótica.
Embora a pobreza visual da
ambientaçáo cênica seja um
fato, ela incomoda cada vez
menos à medida que os apreciáveis recursos interpretativos de Bemvindo passam a
monopolizar a atenção do
público. Dono de uma minima expressiva, de uma rica
mobilidade facial, de um material vocal versátil (que lhe
permite passar incólume ate
por uma prova táo exposta a
chavões como o número do
caipira fanho). e de uma presença serena e alegre, ele rejeita as apelações chanchadísticas comuns do gênero, e
se impõe progressivamente
através de uma atuação relativamente sóbria e contida, o
que não impede que seja. em

muitos momentos, desenfrçadamente engraçada.
Apenas as canções que satirizam os nossos Partidos,
executadas em playback e
acompanhadas por uma indecisa expressão corporal do
comediante, sujam o espetá- :
culo com pequenas manchas
de realização canhestra.
talvez a melhor
de Me Sesurpresa
MAS
gura... seja o texto.
Num gênero com pouca margem para inovações, as dezenas de piadas que Bemvindo
conta e interpreta situam-se
em média num nivel de Inteligència satírica bem acima
do que costumamos ouvir
em realizações congêneres,
sem nada perder, no entanto,
da sua empatia popular. E
embora seja fácil sentir para
que lado pendem as suas
simpatias, o humorista goza
por igual todas as tendências
presentes no panorama politico. e com isso acaba prestando a seu modo uma irreverente mas autêntica contribuição para a luta pela
democratização. E por uma
democratização simpaticamente sorridente.
VE SEGURA QUE í- VOU DM UM
VOTt: — Texto e nterixetaçào «• Ben
V«rx)c Sequem Visual de Ferry»r*to
Caué T«atro Riv«l Aie lâ cte "hí
vembro

O

terça-feira, 26'10'82

AtumemtentefVuaro 170K 'a'** 125.00 por 11000
fodotn8Utmpa*«frescas(c l0Uni<j)elC* Ovos Pac.- 980 00
Gfa- 950,00, por 760.00
VtoNj Root D'Anjou Swvt-~
1 ?00 00 por 960.00
VmbcBrancoSchwarretati
G»a
por 1200.00
A^tefinoPortufuii Andorir.fta bGOMi lata™ 1500.00
1600 00 por i 360.00
VinhcAr^nfinoTjntoGranflodas Ota 1600.00
npf 1.370.00
VinhoBrar»coArp«nt'noRocaiViegas Gta
AwteGrfgcPumsimo 1000Mi lata-" 2 300 00 por 2 000.00
Cognac Mftcitira 5 Estrelas lit™-"* 2 350.00 por 1 995.00
3 800.00 por 3 580,00
Bacalhau Porto ImpeoalNoruefub
250.00
fi!et de Haddock tscocfes *1" 3 500,00 por 3 480.00
TrulasOefumadas Kl™ 3 850.00 por 3 750.00
Cervtia Brahma Extra Cx c'24 lafas Caixa- 4 100.00 por 2
Whisky Bell's Extra Special... M«o- 59 200.00 po; 4 420,00
000,00 per 6 300.00
Scotch Whisky Ye Monk's (EngarrafaocnaEscOcja) Gfa
Scotch Whisky Wiltiasi Lawson's (" na Escfoa) titro» 11 000.00 por 7 4700.00
Scotch Whisky Queeit Anne UngarrataflonaEsc6cia)....... litro» 12 000.00 per 8 00 00

ORIENTAIS

TAPETES

GRANDE EXPOSIÇÃO
E VENDAS
Kirman, Faraghan, Kashan
Chirvan, Boukara, lomut
Kazak, Tabriz, Daghestan

'

Invcstiarte
Av Copacabana. 1417 SSL 102 Tal 521 1442
SHOPPING CASSINO ATLÂNTICO _ SUBSOLO
Á

Zózimo
Rubant Monteiro
Os

motivos

de

Reagan

• Na origem da disposição do Presidente Ronald Reagan de visitar o
Brasil daqui a menos de um mês
estão pelo menos três principais
motivos:
o discurso do Presidente Flguelredo na ONU, cujo tom impressionou profundamente os governantes
americanos.
a abertura e a conseqüente realização de eleições, que devem dar o
Governo de alguns Estados brasileiros importantes à oposição. A
Casa Branca tanto louva a realização de eleições quanto teme que.
ganhando fatias do poder, a oposição possa vir a dificultar seu relacionamento com o Brasil.
a guerra das Falklands e a necessidade de uma reaproximação
com a América Latina.

MISSA

DO

GALO

O Papa João Paulo II está pensando cm celebrar este ano a Missa
do Galo, na noite de 25 de deitembro, em outro lugar que não o Vaticano.
Mais precisamente, em Beirute.

HOJE

a a a

NA
RECORD]

|TV

CANAL
(3)

Fim de linha
De um tricolor, desoludo com
mais um resultado decepcionante
de seu time, que empatou domingo
de 0x0 com o Bonsucesso:
— Veja a que ponto chegamos.
O Fluminense nao aparece mais
nem nos Gols da lindada
a a a

TEM

Com

DESENHOS

DE

MONTÃO

precedentes
Quem pensa que o Príncipe Andrew foi o precursor na Família
Real britânica cio namoro com uma
atriz pornô, engana-se redondamente.
Ha quatro anos, o Príncipe Charles teve um affair durante mais de
dois meses com uma atriz dinamarquesa, Christina World, de quem
acabou se afastando por exigência
de Buckingham.
Coincidência ou não. o fato e que
Christina World e Koo Stark têm
uma coisa em comum — o filme
Emily, que as lançou ambas no
estrelato do subeinema. As duas
sao parceiras no filme que detonou
a ira da Família Real, aparecendo
juntas em cenas bastante picantes
durante boa parte da fita.

15:20
BOYS

HARDY

15:45
H00D

R0BIN

SUPER

18:00
MOUSE

DANGER

hs.

20:00

bang

bang

sessão

LANCER

POLTRONA

SUCESSO
Se havia ontem uma acordo com o anúncio
fila em Brasília que se publicado nos jornais,
"conta a história de um
pudesse chamar de interminável era a que se político obcecado pelas
formava à porta do Ci- nádegas femininas e
masculinas".
ne Astor.
Estreava ontem a • Consta que. apesar
temporada do filme O de nao estar em recesDeputado Erótico, fil- so. o Congresso ontem
me italiano que, de andou as moscas.

Maria José Magalhães Pinto e Maria
Alice «Ia Silveira nos elegantes salões do Kio
LIVRO

DE

Perspectivas
As previsões da indústria
automobilística de vendas de
carros a álcool até o fim do
ano dão confio certa a marca
das 180 mil unidades.
Como até setembro haviam
sido vendidos apenas 111 mil
303 automóveis a álcool, as
perspectivas são mais que otimistas: em três meses pretende-se vender quase outros 70
mil veículos.
Se por um lado o mercado
continua a crescer, é bom que
não se esqueça que os preços
também — o que pode ser que
venha a fazer entrar areia nas
previsões otimistas da Comissao Executiva Nacional do
Álcool.
m * *
Uma coisa, entretanto, é
certa: se hoje a proporção das
vendas dos carros a álcool,
relativa aos de gasolina, já
chega aos 40,1%, os planos
sáo ampliar esta proporção
para 60'-'r até o final do ano
que vem.
Custe o que custar.

COZINHA
A mais recente obra sobre
culinária a ganhar as prateleiras das livrarias da França
não é assinada por nenhum
grande chef ou mesmo por
algum conhecido gastrònomo
mas pela filha mais velha do
Presidente Giscard d'Estaing, Vaiérie-Anne, que acaba de lançar, com o pseudònimo de Valérie-Anne Létoile, O
Cirande Livro da Cozinha.
Trata-se, segundo a autora. de uma enciclopédia dirigida à mulher moderna,
abrangendo de conselhos sobre a dieta aos alimentos congelados.
De quebra, o livro enumera 1 mil 400 receitas da nouvelle cuisine, da tradicional e
da culinária de outros países.
Quem conhece os franceses e sua predileção pelos autbres de sobrenomes ilustres
sabe que o livro de ValérieAnne tem tudo para vir a ser
um best scllcr.

Só

Agora é a Markee, a mais
conceituada revista de arte
editada na Flórida. Estados
Unidos, que se resolveu
ocupar do cinema brasileiro.
A reportagem, na verdade,
publicada em 12 páginas, pretende fazer uma analise sobre
o cinema latino-americano
mas acaba dedicando quase

C/
e

Steve

que integralmente o espaço ao
Brasil.
• A um ponto que a própria
revista se pergunta por que
são encontrados na literatura
grandes nomes escrevendo em
língua espanhola e em matéria de cinema so ha no Continente de importante o que é
feito no Brasil.
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Foi sepultada, ao que parece definitivamente,
neste fim de semana de sol e muito calor a obrigatoriedade do uso do capacete por motociclista.
Nào que a lei tenha sido revogada — pelo
contrario. Encontra-se em plena vigência, so que
ninguém a leva a sério.
Em dia de praia, então, muito menos.

G UCCl X Gucci
Recomenda a pru- os Estados Unidos, foi
dência que nào se con- despedido por irregulavide para a mesma me- ridades administratisa o Jovem executivo vas e esta
processando
Paolo Gucci e todo o
resto da família, mais o pai e os parentes por
precisamente o pai /VI- 40 milhões de dólares.
do. os irmãos Giorgio e •
Quer recuperar o posRoberto e o primo Mauto.
ser indenizado pelos
rizio — eles. os detentodanos
morais sofridos e
res da marca Gucci paainda ter algum lucro,
ra todo o mundo.
Paolo. vice-presl- se possível, com todo o
ciente da empresa para affair

O pintor americano
Jack Brusca foi homenageado ontem com
um jantar oferecido por
seu host e amigo Gilberto Braga.
Amanhece hoje no
Kio, chegando de Zurique via Paris, o presidente da FIFA, João
Havelange.

Hoje, há tempo.
Amanhã, será tarde.
Depois... Impossível !

A Dan Galeria, em
Sao Paulo, abre hoje
uma grande exposição
de várias fases de Yolanda Mohalyi.

Dé o melhor a quem você mais ama.
COLÉGIO-VEIGA DE ALMEIDA
AV DAS AMÉRICAS. 3301 BARRA DA TIJUCA ¦ TEL 399-1408.
R SÃO FRANCISCO XAVIER. 124 TIJUCA. TEL 264 8785.
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CORTINA DE PAINEL
t cortina tacii. que divide ambientes equilibra a luz. e
Iai muito mais sem os chiados dos trilhos
ino. ltda.
OSTROWER com. - e soDreloid
MS
Rua Vise de P"aia. 580
Rua Marquês üe Atuantes. 178 - ic;a D
Tels 551 6598 « 551 8248

/Xjf~
RIO

Q

que

V

A». Rio Branco. 180/6.* And. Club* Na*al • T»l- 262-6037

no
CICLO DE DANÇA
I"\ hoje
nf
X
^ I L.
De
até domingo,
às 2 1 h.

Ballet Rural
NO ESPETÁCULO:
ÍBniWHI
pEM
b

Ida e Henrique Schiller de Mayrinck seguem
amanhã para uma circulada em Sao Paulo
Canela, no Kio Grande do Sul, será palco
nos dias 5, 6 e 7 de novembro da 1* Copa de
Tênis Laje de Pedra,
que reunira no hotel do
mesmo nome vários jogadores de primeira linlia do tênis brasileiro.
A galena Realidade
esta convidando para a
exposição de J. Bezerra. a partir do dia'28. às
21h A mostra ê dedicada pelo artista aos 80
anos do cntico Antonío
Bento, autor da apresentaçáo no catalogo.

o Nevg^l^nr.r
Um holai cluba com:
Apartamentos equipado»
Piscina
Salões de jogos
Área de esporte e lazer

Direção de
Margarida e Teresa
Corçâo

{ypiamfador "O melhor lugar
para sua festa

amizade
J

O

CABO

CONCERTO»

FRIO

Utilize o Q o Nevada tem
Faço sua reserva: Av. Pr es. WI [so n, 165 s/1108 S 220-6616/220-6664/220-6715
I

f

Maria Móilia Diniz
Carneiro (com Luiz Alberto), festejou aniversário no fim de semana
em Búzios recebendo
um grupo de amigos
para jantar.

Zóziuno Barroso do Anuirei

X
MIGUEL

capacete

Beatrizinha e Albert
Bennayon inauguram
dia 27 uma creche em
Natal, Rio Grande do
Norte, com capacidade
para 120 crianças. E
uma doação do casal a
cidade.

Tuas lágrimas ou teus sorrisos futuros
Muito dependam do ambiente que hoje lhe deres
Escolhe pois !

GALO
Para encontrar o empego ou o
tyrtissmji Qu» wc# procura, f sé
lats:an?84 3737
Olcfctoneoos
Cussitcados
Jornal dc Brasi

Sem

O restaurante Barbas
abre hoje as portas ás
21 h para o desfile do
atelier Rasgando o Pano ileia-se Lina Froes)

B2S0J

McQueen

a a a

RODA-VIVA

R

ASSASSINA"

83
tão restritas a três nomes: o pianista Nelson
Freire, o flautista JeanPierre Rampal e o regente e violinista Alexander Schneider.
• È pouco, mas de
qualquer forma é melhor que nada.

A Orquestra Sinfònica Brasileira Já tem
mais ou menos alinhavada a temporada do
ano que vem que. ao
que se sabe, nào deverá
ser muito pródiga em
grandes atrações.
Estas, até agora, es-

Brasil

dá

"A
BOLHA

• Dinheiro
sempre
houve. A novidade é
que agora hã também
boa vontade.

a a a

hs.

21:00

3

• Não deixa de ser um
bom sinal quando as
autoridades financeiras começam a entender e apoiar as iniciativas culturais, ainda
que elas impliquem
uma despesa em moeda
estrangeira.

O Ministro Ernáne
Galvéas tranqüilizou o
Arnaldo
Secretário
Niskier num recente
jantar em casa do empresario Rui Barreto,
ao afirmar que não havera problema algum
para o pagamento de
cachês de artistas estrangeiros na têmporada da Funarj em 83.
Fez uma única exigència — o planejamento prévio com as devidas confirmações.

OSB
Se a idéia de Reagan visitar o
Brasij não é recente, ela ganhou
substância ha menos de um mês.
Afinal, faz pouco mais de duas
semanas que o Embaixador americano Anthony Motley deixou Brasilia chamado a Washingt on, de onde
Só agora esta chegando.
a a a

D

vontade

Boa

to
BIBLOS
JAZZ • HOJE • JAZZ • HOJE • JAZZ
KNIGHTS OF KARMA E
MARCOS SPILLMAN
apresentapi a maravilhosa vocalista
SÔNIA JOPPERT
Av. Epitécio Pessoa. 1484. Lagoa (quase esquina de
247^999^^^^^j
^^^JoanaAngelica^Reserva^pef^e^
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DO
TEATRO
/DE 2 A 7 DE NOVEMBRO
TERRA COMPANHIA DE DANÇA
i DO RS.
NO ESPETÁCULO
"TERRA
NO

FREDERICO SILVA, 86
PRAÇA ONZE — TEL, 224-6046
RUA

LICEU
LlVstLU
- " "" "
SOMENTE ATE 7 DE NOVEMBRO
v
(PREÇO UNIC0) CRS 500,00
•V\ V
SERVIÇO BRASILEIRO DE DANÇA &
.£/iNSTITUTÓ NACIONAL DE ARTES CÊNICAS

RIO?
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sèc¦
ÉEsOCIÉDADE PROPAGADORA DAS BELAS ARTES ,
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DIVIRTA-SE

JORNAL DO BRASIL

aXCELENT^^ MUTOBQK, BOV ^REGULAR * RUI^
• -Qs-ficQgramas pubücados no Divirta-se estão sujeitos a freqüentes
mudanças
de última hora. que são de responsabilidade dos divulgadores. E aconselhável confirmar os horários por telefone.
ESTRELAS
***•*
DAS TRIPAS CORAÇÃO (Brasileiro). de Ana Canina
Com Dina Sfat, Antônio Fagunoes. Xu*a Lopes. Nev
letorraca. Minam Mumz. Álvaro Fre«te. Chrsstiano Torto
no e Crrstina Pereira Palácio-2 tRua do Passeio. 38 —
240-6641) Carioca (Rua Conde do Bonfim 338 278
81781: 13h30mm. 15h30min. 17h30min. 19K30m.n
21h30m«n. Caruso (Av. Copacabana. 1.362 — 2273ÍWM) 14h. !6h. 18h. ?0h. Z2h Barta 1 (Av daj
Atií'05. 4CC6 -327 75901 15l>30nnn. l7h30T.ai.
19hJ0mm 21h30mm (18 anos)
Um colágio interno para adolescentes de alto
nível social vai ser fechado apos sofrer uma intervençêo «staduai. 0 interventor chega ao local para
uma reunião e, enquanto aguarda o seu inicio,
decide tirar um rápido cochilo e sonho com todas as
mulheres que pertencem ao colOgio.
*?
O POftTAL DO PARAÍSO (Heavens Gata) de Mfhael
Cimino Com Kris Kristofferson Chnstophor WalLen
John Hurt Sam VVaterston e Brad Dourif Ro*y (Av
Copacabana, 945 — 23&6245I 15h. Itíh. 21h t16anos)
Drama grandioso sobre o Oeste Americano, no
final do século XIX, contando a história dos barões
do gado que resolveram acabar com os imigrantes
europeus O episódio ficou conhecido como A Guerra de Johnson Countv. Produçáo americana.
*•*
FRONTEIRA DA VIOLÊNCIA (Th# Bordar) de Tony
Richardson Com Jack Nicholson. Harvey Keitel. Va'er;e
Perrine. Warrem Oates e Elpidia Carrillo Vhória (Rua
Senador Dantas. 45 — 220-1783). Tijuca (Rua Conde de
Bonfim. 422 — 2680790). Vttória (Rua Senador Dantas, 45 — 220-17831 14h. 16h20min, IBMOmm. 21b.
Copacabana (Av Copacabana 80' — 2550953)
14h30mtn, 16h50mm, 19h10min. 21h30min Até amanhá (18 anos).
A missão de Charlie. um guarda de fronteira, é
expulsar imigrantes ilegais mexicanos quo chegam
a El Paso, no Texas. Suo vida transforma se ao so
apaixonar por uma mexicana, cujo filho fora seques
trado para ser vendido a um casal americano.
Produçáo americana.
FONTAMARA (Fontamara) do Cario Li//ani Com
M.cheie Plácido Antonella Murgia. Ida di Benedotto e
Dimo Piro. Cinema-1 (Av Prooo Júnior. 281 — 2754546) 15h20min. 18h20m»n. 21 h. (18 nnos)
Filme passado numa vila pobre da Itália, nos
primeiros dias do fascismo, quando as l«is de
Mussolinl comoçam a modificar a Constituiçáo mudando o sistema para uma ditadura Produçáo ilaliana.
MENSAGEIRO DE SATANÀS (EvUtpMkl do Eríd
Woston Com Clint Howord. R G Amstrong. Charles
Tvner o Don Star* Odeon (Praça Mahatma Gandhi. 2 —
220-3835) 13h30mm. 15h30m.n. 17h30mm. 19h30min,
21h30mm Rlan (Av Atlântica. 2 96-1 — 236-6114).
Opera 1 (Praia do Botafogo. 340 — 246-7705) 14h.
16h. I8h. 20h. 22h Barra-2 (Av das Américas. 4 666 —
327-7590) 16h 18h.20h.22h Imperator (Rua Dias da
Cruz. 170 — 249-7982). Astor (Rua Ministro Edgar
Romoro, 236 — 390 2036). Olaria (Rua Uranos. 1 474
— 230 2666) 15h. 17h, 19h 21h. (18 anos)
Filmo de torror sobro um padre espanhol quo é
exilado por adorar o Demônio, realizando missas
negras o sacrificando animais o seres humanos.
Produçáo americana.
AS SAFADAS (Brasileiro), de Amorno Melando Com
Vanessa. Cassia Godoy. Carlos Miiani. Sórg<o Hir>gst e
Marliane Gomos Pathá (Praça Flonano. 45 — 2203135). de 2a a 6*. ás 12h. 13b40mm. 15h2Cmin. 17h,
1fc)h40min. 20h20min. 22h Sábado o domingo. a partir
das 13h40nnn Art-Copacabana <Av Copacabana. 759
235-4895)' 15h20mm. 17h. 18h40mm. 20h20m.n.
22h Art Tijuca (Rua Conde ao Bonfim, 406 — 2886898; Art Madureira (Shopping Centor do Madureira
390 1827) 14h20mm, 16h. 17h40mm. 19h20m.n.
21h. Paratodos (Rua Arqucas Cordeiro, 350 — 28136281 14h30mm. 16h10min. 17h50m'n. 19h30min.
21hl0mm (18 anos)
Pornochanchada
MULHER DE PROGRAMA (brasileiro), do Lu>z de Mi
fanoa Corrôa Com Martha Anaerson. R.naido Genes,
Renata Fronji. Cristina Gfuonsty e Am.lodio MetroBoavista (Rua do Passeo. 62 ¦— 240 1291), Condor
Copacabana (Rua Figueiredo Magaihòes 286 — 2552610) Largo do Machado-1 (Largo do Machado. 29 -245-7374) 14h40mm. 16h15min. 17h50mtn. 19h25mm.
21 n Leblon? (Av Ataullo de Paiva. 391 - 239 5048!
15h30mm. 17h, 18h30min, 20h. 21h30mm Ate amanná A partir do quinta no Tijuca (18 anos)
Pornochanchada
CONTINUAÇÕES
Cotaçáo do jB *****
Cotaçáo do leitor ***** 12 votos!
QUE VIVA MEXICOI — De Sergue> Eisenste.n cem
ediçáo final do G A'essandrov Interpretado pela popuiaçáo ao diversas cidades do México Coral (Pra a de
Bota'ogo 316) de 2a a õ'1 às 14h. 16h, 18. 20h. 22h
Sábado e domingo. és I6h (10 anos)
Filme inacabado dividido em quatro episódios,
um prólogo e um epílogo, mostrando a história do
México desde o origem ustoca. as características
matnarc8is, a conquista espanhola «• a religiosidade
ate a história dos lideros rebeldes A ultima parte —
La Soldadora — náo chegou a ser filmada, porquo a
produçáo foi suspensa em janeiro do 1932 apôs um
ano do trabalho Al imagens foram usadas a revelia
do realizador para compor diversas versôos parciais
A presente montagem, a mais recente e a mais
completa, foi feita do acordo com o roteiro original
Produçáo soviética em preto e branco
***e
O HOMEM DE AREIA ^Brasileiro). documentário de
icnga-mefagem do Vlactimir Carvalho Narração de
Fernanda Montenegro o Máno i.ago Ricamar Av
Copacabana. 360 — 237-9932 18n. 20h. 22h (Livre)
Entrevistas com o político e escritor Jose Aménco de Alrnoida 11887 1980) em sua casa na praia de
Tambau, Joáo Pessoa As entrevistas falam da Revo
luçáo de 30, a luta contra as secas, os lances do
golpe de 37 e sua célebre entrevista que contribuiu
para a derrubada da ditadura
CotaçAc do JB ****
Cotaçáo do leitor **** (16 votos)
AMIGOS PARA SEMPRE (Four Friends) de Arthur
Penn. Com C^aig VVasson Jod< Thelen. Jim Mot?'"»'.
Michael Huddleston. Reed Birney e Juha Murray Joia
(Av (^opacatwna 680 — 237-4714» 14h30m n.
16n50min, I9h10min. 21n30mm (16 a'v.ts)
1960 Danilo Prozor, filho de imigrantes iugosla
vos radicados em East Chicago, Indiana, mantém
intensa relaçáo de amizade com três colegas de
estudos, dois rapazes e uma moça. Geórgia, por
quem todos estáo apaixonados Produção americana
***
CALIBRE PYTHON 357 (Polic* Python 357) ue Ala-n
Corneau Com V^es Montand Simono S>gno'et, Stefania Sandret:' e Franço s Pene' Lido 1 (Praia ao f lamen
gc. 72 — 245-8904) 14h. 16h3Gm. 19h. 21h30m (14
anos».
Inspetor de policia de uma pequena cidade leva
vida tranqüila e organizaoa ate o momento em que
se torna amante de uma jovem que. no passado,
esteve envolvida com um traficante de drogas
Produção francesa
Cotaçáo do JB ***
Cotação oo leitor #*** (6 vetos)
O SONHO NAO ACABOU larasúoiro) ce Sergo Rezenat: Corr Lauro Corona. Lucôi^a Santos Chico Diaz.
Miguel Faiabeiia Louise Cardoso e Dan<e» Dantas Lido2 (Praia oo Flamengo. 72 — 245 8904} 15h30m.
17h30m. 19h30m. 21h30m. (16 anos)
Em Brasília, alguns (ovens a espera do vestibu
lar sonham com uma vida melhor e procuram
escapar do cotidiano sem muitas perspecticas atra
vés de droga (o milionário Silveirinha), de pequenos
golpes com automóveis (o pobre Danilo) da lembrança de Big Bo< e dos hippies (Ricardo e Lucinha) e
d» poesia o do teatro (Joáo • Carol).
Cotaçáo do JB * * *
Cotaçáo do ie<tor ***# (12 votes»
HISTORIA DO MUNDO - 1* PARTE IHiltory of tlw
Workj — Part I) d*1 Me Broo*s Com Me' B'oc».s. Don
Deiu-se Madehne Kahn. Fíon Carey Harvey Korman e
Gregory
Bruni Copacabana (Rua 8a'ata R betfa
602 —255 2908: 14l\ 16h !8h 20h 22' Bruni-Tijuc»

RÁDIO
JORNAL DO BRASIL
AM — 940 KHz
Cotaçáo do lestor ***•*¦ (788 votos)
01 — Encontro Marcado — Primeira ediçáo
Ptlavf» de Dom Marcos Bartxssa
00 — Ageixi» — tn&caçào dos pnnç pa«s acontec;
r-e~\o& dc d-a no Rc. no Sraarf e no mundo
7 10 — Jornal da fe«»a -¦ A fn»tnco«sta Cf4» n,
pin^-rn aa tnformaçôes
aso e apíCveítame^o O
aumento»
7 '5 Hof» na Hi»tOf»a
prvrw»
Jornal ck. Br as» Infornvi — Pnm«ira edição
/
Ho»* r«. Jh
Ir *
K 4' ioouh oa Fe»'*

TEATRO

a

Kris Kristofferson em O Portal do Paraíso, de Michael
Ciinino: filme histórico passado no século XIX, sobre os
ba rC>es de gado do Oeste americano em luta contra os
imigrantes europeus
(Rua Conde do Bonfim. 379 — 268-2325) 15h. 17h.
I9h. 21 h Jacarepaguá Auto-Clne 2 (Rua Cánd-do
Bomcio, 2 973 — 392-6186) 20h. 22h Ultimo d«a r»o
Jacaré e ate amanhá nos Drunis. (14 ar>oe).
Comédia dividido em quatro segmentos — Aa
Origens do Homem. O Império Romano. A Inquiaiçáo Espanhola o A Revoluçáo Francesa. Produçáo
americana.
Cotaçáo oo JB **
Cotaçáo do leitor **** (11 votos)
VrrOR OU VITORIA? IVIclor/VIctorl») de BiakB Ed
wards Com Julie Androws. James Garnor. Fíobert
Preston. Lesley Anr» Warron. Alox Karras e John RhusDavies Veneza (Av Pastou». 184 — 295 8349V Comodoro (Rua Haddoc* Lobo. 145 — 264-2025) 14h.
16h30mm. 19h. 21h30min (14 anos).
Paris. 1934 Victoria, uma cantora lírica americana, está procurando emprego om qualquer cabaré
parisiense o acaba conhocendo um ator homossexual. Esto a convence a vestir-so do homem e passar
por um conde poloco Produçáo anglo-americana
Cotaçáo do JB **
Cotaçáo oo leitor *** (14 votos)
PORKY'S (Porky s). do Bob Clark. Com Ktrn Cattrall,
Scott Coiomby. Kaki Hunter. A "o* Karras o Susan Clark
Santa Alice (Rua Brfráo de Bom Retiro. 1 995 — 2011299). 17h, 19. 21 h Madureira-2 (Rua Dagnvir da
Fonseca. 54 — 390 2338' 15h. 17h. 19h, 21 h Ate
amanhã no Madureira -2 *t 9 partir de quinta r*o Copacabana (18 anos).
Comédia umoricana ambientada na década d«
50. mostrando um grupo do rapazes cologíais e suas
preocupações sexuais
NICOLLL A PARANÓICA DO SEXO (brasileiro), oo
Alexandre Sandrim e Fláv.o Pono Com Tânia Gonudo.
Fláv-o Porto, Danielle Ferríiti, FáD'0 Vila longa e Simone
Carapiá B«rra-3 (Av das Américas 4 666-327-7590)
16h40m. 18h20m 20h. 2lh40m Scala (Praiade Botafogo, 320)' ibh. 16h40m, 18n20nv 20, 2ih40m America (Rua Conde de Bonfim. XW 2484519) l4n?0m,
16n 17h40m, 19h20m. 21h Ate amanhã n; Barra 3 v
Amenca 18 anos!
Pornochanchada
RE APRESENTAÇÕES
Cot<>çáo do JB * * * *
Cotaçáo do leitor ¦* * * * (67 votos)
CARRUAGENS DE FOGO (Chariots of Fire) tfe Hugh
Hudson Com Ben Cross lan Charteson, Nige' Havers
N>ck Farnel Danioll Gorrol, CnjvV Campbel o A!»ce
r <ige Biunl-lpanema (Rua Visconde de P«'a}á. 371 227 8085) 14h. 16h30mm 19h. 21h30mt" Ato ama
nhá (livre!
O esforço físico o os conflitos o*istonciais do
dois jovens que enfrentem os mais diversos obsta
culos para ir a Paris participar dos Jogos Olímpicos
de 1924 nas provas do corridas
***
GUERRA NAS ESTRELAS (Star W«r$) cio Geoige
Lucas Com Alec GuirM>s5 Mark Ham.<i. har/iscorxl
Fo'd. Carne Fiscfwr c Peter Cusn-ng Palacio-1 iRua oo
Passeio 38 — 240-65-11 \ Madureira 1 iRua Dag^^ar da
1 onsecí. 54 - 390 2 J38I I4h I6h20^»n '8h40mia
21h Lcblon-2 (Av Ataulfo de Parva 391 - 2J9-499B).
Opera-2 t^ra.,1 de Botafogo. 340 - 246 7705)
14h30mtn 16h60mn 19h10rrun, 2ir,J0rr,ir> (10 anos)
Ficçáo cientifica americana, inspirada em aventuras de quadrinhos A história mistura figuras
humanas com robôs computadoros, robôs de apa
rôncie humana e faculdades extra sonsoriais
#**
O PICOLINO (Top Hüt) do Mark Sandrich Com F'»»d
Astaire. Ginger Rogers. tdwa'd fcvemtt Hoton e l r-k
Rhodes Studio- Copacabana (Rua R;»üi Pomp^ia. 102
— 247-8900)' 14h. 15h40mm. 17h20mm. I9h,
20h40min. 22h20m;n ((./vre)
Comedia musical com números de Irvmg Berlin
em que o espetáculo e a sintonia do Astairo com
uma de suas melhores parceiras do dança. Ginger
Rogors.
Cotaçáo do JR * * ?
Cotaçáo do leitor *** <63 votosl
LUZ DEL FUEGO (Bras.tore». de Da»-d Neves. Com
Lucéha Saltos Walmor Chagas. Heiber Rangel. Ivan
Cândido Jool Barcelos o Marco Soares StudioPaiss«r>du (Rua Seciidor vergueiro 35 — 265-465TJ)
15h30m n. 1"7h30mm. 19H30mm 21 »-.30min (18 aros)
O filrTio rolata a carreira da vedete Luz Del
Fuego, suas relações com um senador o um repórter
que lhe da b idéia de dançar com uma cobra No
augo da fama cia compra uma -lha para a prática do
nudismo e funda o Partido Naturalista Brasileiro
Co:açáo do JB **i»Cotaçáo do leitor *?* (12 votes;
ÍNDIA, A FILHA DO SOL iwasiieifo:. ao fae<o Baleio
Com Glória P,res Nuno Leal Ma»a. Pedro Pauso Range!.
Setjastiáo Vasconcelos. Lu z Mendonça. Ruy o
Sôn a oe Pau a Largo do Machado 2 'Largo do
Machado 29 — 245 7374) 14h30min. 16h15m;n, 18n
19h45min, 21h30mtn Studio Ilha \Hua Sa'íjento Joáo
Lopes. 82t;) i6n. 17h40m. 19h20m. 21h. (16 anosi
Goiás próximo a ilha do Bananal, Sulivero. cabo
da policia viaja para o garimpo de diamantes No
caminho, conhece a bela e jovem índia Put Koi
*¦
AMOR. PALAVRA PROSTITUTA (bras^ro) ae Caros
Rechoribach Com Orando Paro!»nt. Patr.c-a Scalv.
Roberto M randa Alvamar Tadde». Za r» Bueno e Wilson
Sampson Baronesa -Rua Cánd^jo Benipo. 1 747 —
390-5745) 15h30m»n 17b10mm. 18h50min 20h30m n
Ato amanhá <18 anos)
Pornochanchada
é
COISAS ERÓTICAS (brasileiro,), de L Ca'cch;o e Rafae.'le Ross; Com Za>ra Buero. Jussard Caimon e Maritia
Nave An Meier (Rua S^va Rabe-o. 20 -- 249-4544)
I4h 15h30m. 17h. 18n30m. 20n. 21h30m (18 anos'
Pornochanchada
MANICURES A DOMICILIO .Hras e ro). de Cario Mossy Com Caries Le<te. Catala^o. Mana Moyani. Ade e
Fát ma e Mart m Francisco Programa compíamentar
Herança Maldita do Karatê Rex {Rua AKaro A\-m. 33
— 240-8285) dc ?' * 6". 12n, 15hl0^'' . 18K'0min.
20n05m»n Sábad;> e dom ngo as 13h30mm. 16h40m<n.
19h5Gmin (18 anos;
Cabe!eire.ro ambicioso, que só lida com domes

liana e».;»oo*pnre-w»(*o¦:-.!(.»» icíçômb»'»
suas compras
Colação cc í©.t:r iBi) wc*rs'
9 00 — Debate
18 00 - Ave Maria
18 30 — Jornal do Brasil Informa — 3a edicâo —
Noticiário
Cotab;áo do le-tcr ***** —(7>-8 votes:
20 35 - Encontro Marcado 2* ediçáo Palavra :e
Dom Marcos Ba^sa
Cotoçáo do »toJ —*?*« (15 voios)
e entrevistas
23 0«3 - Noturno Programa oe mós-ca
ax 1 peaoc-5 dos .mlea — iptei*r.\tç»c 1»
Jornal do Brasil Informa edçác f-nai
FM ESTÉREO
99 7 MLHz
HOJE
Concert »n %»*\uot or é r>i
Vanavéee
Diabeib 8#'?' .-*¦¦
U
Divertimento em F» Maior K 138
>

ticas. tenta subir rapidamente na vida explorando ot
atrativos de três novas manicures.
*
A NOTTE DAS TARAS (Brasileiro), de David Cardoso.
Ody Fraga e John Doo. Com Arlindo BarrBto. Patrícia
Scalvi. Vandi Zachias. Arthur Rovodeer e Matilde MasIrsng. Studio (Rua do Gilete. 228 — 2057194) 14h 15h40fr>in, 17h20mrn. 19h. 20h20min.
22h20mm (18 anos).
Trás marinheiros de navio cargueiro atracado
em Santos saem para 24 horas de folga, com muita
diversáo noturna.
AS TARAS DE UMA JOVEM ESPOSA - De Sérgio
Bergonzeü' Com Aitinosca Nomour. Cario do Mejo.
Rnxardo Garrono e Alfredo D Ippoiito. Bruni-Méier (Av
Amaro Cavalcanti. 105 — 591-2746) de 2* a 6". ás
14h30mm. 16h10mm. I7h50min. 19h30mm. 21h10min.
Sábedo e domingo As 19h30mm. 21h10mm Até amanhá (18 ar>os)
Pornochanchada italiana
DRIVE-IN
Cotaçáo do JB ***
Cotaçáo do loitor *ea* (2 votos)
O BARCO — INFERNO NO MAR (Dae Boot) ae
Wolfgang Petorson Com Jurgon Prochnow. Hort>ort
Grunemover. Klaus VNonnemann. Hubertus Bongsch e
Martins Semrroiroggo Ilha Auto-Clne ("raia do Sáo
Bento — lirw» do Governdor - 393 3211) de 2* a 6*. As
20h. 22h30min Sábado o domingo As I8n. 20h30rr<n.
22h30min Último Oi« 114 anos)
O U 96, um dos mais faniosos submarinos
a'emAes, cumpre uma arrecada tarefa nas proximi
dados do porto de La Rochelie, no Mar do Norte,
durante a ocupaçáo da Frarw;a pelas tropas nazistas
Produçéo alemá
Cotaçáo -to JB # *
Cotação oo kiitoí ***# i 1 voto>
ABRIGO NUCLEAR i8raí,.!eiro). de Robono P-res Com
Concetçáo Sen na SassoAleno. Bárbara Bitner Robeno
Feires o parttc-(xjçáo espoctal de Norma Bef><ge Lagoa
Drive-ln (Av Borges do Medeiros 1 426 274-7999)
20h30mfn. 22n3Cm*n (L«vre) Ate amanhá
Ftcçáo cientifica com a açáo so desenvolvendo
no futuro, no interior de um abrigo nuclear, construido 03pecialmente para preservar a v»da humana dos
efeitos da radiaçáo na superfície do planeta.
O PEIXE ASSASSINO (KHIer Fish ch* OI'ver perrov *
Anthony Dawson Com i oe Kfajors Karne Blacv Margc* Hommgway o Mv vi Berensor Jacarapagua Auto-Cine 1 (Rua Cánd«to Benic<j. 2 973 — 392-6'86'
20h. 22n Ultimo dia (14 ano»)
Lima quadrilha procura aj>ossar sa de um lesou
ro om (XKlras preciosas ocu'tos em uma cai*a
submersa Entre outros obstáculos, enfrentam ca'
dumes do piranhas Produçáo inglesa
HISTORIA DO MUNDO — 1* PARTE Jacarapagua
Auto-Cme-2 20h. 22h UUirno da C4 a"»os) Ver em
Continuações
EXTRA
RETROSPECTIVA DE JOHN HUSTON (VIII) - E« b«
çáo de Os Pacados de Todos Nos (Refiection in a
Golden Eye) do Jof>n Huston Com M*'ky Brando
Etuabeth T.iyio' v Juie Harris Hoje. a% 20h30orvn. na
Cinemateca do MAM Av Beira Mar. s n° Versáo
inglesa neni «egerxias Entrada franca
AS SIMPLÓRIAS (Les Bonnet Fammes) oo Ctoude
Chabrol Com BerruKfetto t a'or,f o Lucile St S.rnon
Hoje, as 18h30mm. rvt Malson de Franca Av PresxJen
to Antônio Cark)s 58
GRANDE RIO
NITERÓI
BRASIL (NAo te'^ to!efonei Coisas Eróticas, com
Zfí fA Bueno As 16h30m-r\ 18n 19n30mm 21h (18
anos) Ult-mo dsa
'11 6909! Das Tripas Coraçáo com D a
CENTER -.4n.
16c lBn. 20n. 22h (18 anos. Are
^f,v. As
CENTRAL ( Mc 3807 Retrato Falado da uma Mu
lher Sem Pudor om Monique La'cno As 14h10mm.
16n 17n50mm '9n40n-> n 21h30m-n i'8ancs) Ultimo
ICARAI Cl 70120) — Mensageiro de Satanas com
Ci nt Hovvara As 14»- I6n 18^ 20h. 22h (18 anos) Ate
NITERÓI > 19 9322» — A Imoral com Syfvia Lamo As
14h10mtn, 16h, 17h50min. 19h40m-n. 21nJ0'nin (18
anos) Ate amanhá
CINEMA 1 i'l I 9330! Aí Satad» cor, Van»sM As
I5h20mr. !7f IBMO-r-^n. 2»20min. 221 (18 «nos)
Ate dom:ngo
DRIVE-IN ITAIPU Num Lago Dourado com Hpr-ry
Fona* As 20n30mm <14 anos) U!t-mo da
RIO BRANCO 1717*02891 — Combata Karat* do
Super Dragáo Chinês Programa complementar A
Camareira As 12h3Qm*n. I5h40n>n. 18n50min, 22h
(18 anosi Are dommgo
TAMOlO 5áo üot\óO' — índia, a Filha do Sol com
Gió'* Pires as *4n, I7h40m.n. 19h20m!a 21h (16
anos) A?e dom-ngo

de Mo/at (David 8'um — li 16'. O viva fiamma.
Vorrai baciarti. Dtce Ia mia bellissima Licori. Ah che
non si convtene. Non vedro mai le stelle, Ecco vivine
e Perche fuggi (Madrtgali — Libro VII), de Montever
di (Leppard — 22 44).
AMANHÃ
21 h 1 n — Concerto em Ml Bemol. para 2 Violinos e
Orquestra de V*a<di (CCiegiym Aureum — \2 30)
Livro de An na Magdalena oe Bacn (Segov-a
10 50'. Tomate. Soava Libertate. s ei Vostro cor,
Interrotte Speranze. Augelin. Vaga su Spina Ascosa
a Eccomi Pronta ai Bací K^aa-igab — t^oro Vil) ce
Mon?eve*0f (Loppa*d — 21 27) Sonata n° 34 em rm
menc . de Haydn (Eschenbach — 11 52); Afogro em
00 Mac* cara VjoMx> e Orquestra oe Câmara, de
Beethoven (Hramer — 15 37); Fantasia sobre G'eens
ewe . de Vaughan Williams iBarenboim — 4 25)
...noerro wa a Mác ?.fQ«>e"3a, de Ravel (Ckcolini —
18 21)
•
a- tuogr»
hr
do» - -,i jc
tn&çôú» estâc sujeitai a a ttraçòes oe

AS DA VIDA... TAMBÉM VOTAM — Musical com
texto de Isis Baiáo e musica de Tedeu Mathias. D;r de
Ana Mana Taborda. Com Angela Falcáo Beth Simóos.
Breno Bonm. Geraldo Torres. Maria Lúcia Vida' Teatro
Rival, Rua Álvaro Afvim. 33 (240^1136) De 3a a 6*. às
18h30min. Ingressos a Cr$ 700
A» mulheres da vida. suas reivindicações, suas
atitude* diante da campanha eleitoral
BAR BRASIL — Texto e dir do Pedro Rodriguos,
Sítínei Cruz. Joáo du Boné Dir mus do Henrique Sifva
e Marcos de Andrade Com Oírtos Veras. Cremiida
Félix. François Dupont. Henrique Silva, José Carlos do
Souza, José Humberto o outros. Teatro Experimental
Cedida Becfcer, Rua do Catete. 338 De 2a a 4», As
21h. Ingressos a Cr$ 400
O comportamento diário dos habitantes dos
centros urbanos como célula-base das relações
políticas no Brasil do hoje.
I FfSTTVAL RIO DE BONECOS - Hoje. ás 15h. o
Teatro de Gib Teatro Calouste Gulbenkian Rua
Benodito Hipól'to. 125
O TEATRO DE NOSSA AMERICA - O Teatro Peruano. com Hugo Vivavicénoo Casa de Artes de LaranMm. Rua Rumama. 44 Hoje, às 19h Irxaressos a CrS
800
Me SEGURA OUE EU VOU DAR UM VOTO - Te.lo
e mterpretaçáo de Bemvmdo Sequeira Encenaçáo do
Angola Leal Visual de Fernando Caué Teatro Rival
Rua Álvaro ANrim. 33 1240 1136)
3* a 6*. ti 21h.
sib, às 20h o 22h. dom. As 18h o 20h30min
Irigressos a CrS 800 e CrS 500. estudante
E AGORA, HERMINIA7 — Comédia do Cloudo Mag
n»er Direçáo do B»bi Ferreira Com Suefy Franco.
Francisco Milan-, José Augusto Branco. André Valli,
Roberto Frota, Vera Holtz. Jorge Botoibo e Lazar
Murzuris Teatro Mesbla Rua do Passeio. 42/11°
(240-6141) Do 3a a 6a, As 21h15mm, sáo . às 20h e
22h30min, edom ás IBho 21h15min. Ingressos 3a a
5* e dom , CrS 1 m,l o CrS 800. 6a o sáb. CrS 1 m.l 200
GENTE FINA E A MESMA COISA — De AJan
AycKbourn Tradução de Barbara Holiodore Com Ro
gôr-o Fróes, Osmar Prado, Camilo Bevlaque. Viviane
Brandáo. Lu Mendonça e Lúcia Helena de Freitas
Diroçáo d« Alexandre Tenòro Teatro Princesa toabel. Av Princesa Isabel 186 (275-33461 Do 3a a 6* As
21h30min, sáb As 20h o 22h30min; dom. As
18h30mine21h30mm Ingressosa CrS 1 mil 200 e CrS
700. estudantes Censura 16 anos
O PEQUENO PRÍNCIPE - Texto de An tome do Samt
E*upery Adaptaçáo de Michelirni Bourgoin Diroçáo
do Chnstian Plezént Mús-ca de Egborto Gismon Com
Cartas Voreza Fgbio Vila Verde. Fernando Reski e
Suzano Carvalho Teatro Villa-Lobos. Av Princesa
Isabel. 440 (257 6695) 3a. As 17h e 21h. de 4a a 6". As
I7h. sáb. As 15h e 17h e dom às 15h Ingressos a
CrS 800 (10 anos)
ALEM DA VIDA - Textos psicografados de Chico
Xavier e Drvaido Franco o toatraiizedos por Augusto
César Vannocci. Hilton Gomes o Paulo Figueiredo.
Diroçáo do Augusto César Vannucci Com Fel-pe
Carone Lúcio Mauro. Jorge Lu<z Queiroz, Laov Francisco. Loa Buteáo. Solargo 1tKx.ioro e outros Teatro
Vannucci Rua Marquês oe S. Vicente, 52 Todas as
segundas-fe-ras An 21h30min o terças-fe-»as. As
17h30mm e 21h30mm Ingresses a CrS 800
BAR DOCE BAR - Espetáculo de vanodados Di'eçáo
do Felipe Pinheiro o Ped-o Cardoso Com Fecpe
P-nheiro. Gilberto Mareio. Tim Re scala. Pod'o Cardoso.
Lu z Pauto Npr-.í»n o Aurélio de Sinxxr. Teatro Cándido Mendes Rua .fcarvj Angélica 63 (251 2596) As 2a
e ;ta. As 21h30m Ingressos a OS 800 CrS 600
(estudantes).
A ETERNA LUTA ENTRE O HOMEM E A MULHER
• De Mífiõr Fernandes Com Totá Mediria. Jonas
Btoch. Antônio Pedro, Cairos Loffler o F>temera Chiça
rjKi-a D-'eçáo ne Gianm Ratto Fgunnos w Kalnwi
Murtinho Musicas de John Neschiing e Vital Fa»a
Teatro Clara Nunes Rua Marquês oo S Vicente
52Z34 (274-9606) De 3a 8 6a. ás 21h30m«n, sab . as 20h
« 22h30m»e,
dom às iBh e 21h30min ingressos s
CiS * m-i 200 tf CrS 700. estudantes (3a a 5* • dom).
C'S 1 mti 200 (6a e sáb)

MUSICA
EUGEN RANEVSKY — Recta- do votoncelista Pro
g»ama obras de Haendei. Ctvo-n, Vtei'a 8 jaiáo a
outros Salào Leopoldo Miguez (Lsco*a oe MovcaUF RJ). Rc» do Passe-n 98 Ho*e as ITnJOmm
Ent»a«ia *rnr>ca
CONCURSO DE CANTO MARIA SILVIA PINTO —
Sala Vera Janacopulos Av Dasteuf. 29ft Hoe
quinta e sc»ta fera às '7h tntraaa ''anca
DUO KUBALA Recita) com Lma í.uCufa ípía^i «
2>grr«ur>j <ubata (votonceto) Pfograma Prelúdio o
Canto da Nossa t^rra nw Viiia*Lobos. Sonata cv 21

SHOW
LUI21NHO EÇA E 2E LUIZ Show dc pian*ta «
compositor e do cantor acompanhados je Luiz Alves
(contrabanoí. Lôian Carmona (batena). 0'Hana ipercussár1. Dan.ei Garcia (sa* e liautai w Ceim.ho (pistom),
D 'oçáo de Roberto Moura Sala Sidney Miller R,.a
Arauto Polo Alegre. 90 De 3a a sáb. as 18n30rrvn
ingressos a CrS 250 Até d-a 20
SILVIA — Show oa cantora acomp.inhavia de Alfredo
Mac nado (voiáo) í Xr co Mmlsot (piano). S .-N-.-nixj Silva
ibatena) e Paulinho Dantas (contrabaixo) Restaurante
Mamma Lia Av Prado Jurvor 23? D Do 3a a 6a. as
22n. ingressos a CrS 5(X)
MANTRA — Show de rock com o grupo nstrumental
formado por Dalton iguitariaí RoP<"to (guitarra). Marcos Vasconcelos (bateria). Ceso Botormi »oa *c e;et"
C0) Western Clube Rua Huníaitá. j8ü r-c(e e ama
nfiá ôs 2lK30mtn lixjressos a CrS 200
SERIE DE MUSICA INSTRUMENTAL Show do
Cruzeiro 00 Sui Prudente Demais Jazz Clube
gi^po
Rua Prudente de Morais. 729 De j4 a 5' sáb e dom.
as 21h30mn Con«,umaçáo a CrS 1 mil
PROJETO SEIS E MEIA Aptesentaçáo do cantor
Alternar Dutra D:fe^áo de A!b no Pinheiro Teatro Joáo
Caetano, Pça T^radortes sn° (221-0305) De 2a a 6a.
as I8n30n>n ingresses 3 CrS 200 Ato sexta-feira
NEI LOPES - Apíesenteçáo do sam&sta e da tiaryyn
Fita isoiantt1 Teatro do Sesc da Tijuca Rua Barão de
Mesquita 539 Hoie às 21h Ingressos a C'S 300 e
CrS 150 estudantes
MATO GROSSO — Show oo cantor Nev Matogrosso
acompanhado oe Pisca «guitarra). Ricardo Cnstaidi e
Pauto Esteves (teclados). Pedráo 'ba-xoí. Sergo deliaMonica ibater^). C-ha.:ai e Sergo Boré (pe/cussáo).
Bangia isa*'. L;no e Magrâo isax e tlauta! Nono
(trumpete) e Bocato (tron^bone). Droçáo de Am'r
Haddad Cenar-os ^rcos FlaLsman Figunncs de
Mark.to Canecáo Av Venceslau B'az 215 (2959796) 4a e ás 2lh30mfn 6a o sab ás 22h30mm,
dom. âs 20^30min l->g*<y>sos a CrS 2 ral 500
Promoçáo da Radio Cidade
PAU BRASIL - Show Of irs»wi:.' Jo IP ao
cantor, compositor o pianista Ftancis Htrrx? acompenhedo de Rcardo Simões (guitarra). Chico Xá isa» e
tiauta). Eicto Cá'aro (bater'3). Omar Calheiro (confabaxoi e Poubel «percussáo) D reçâo de Beniemm Saltos
Voca stas Sona Burme'o Eveixne Teatro da Lagoa
Av Borges do Mede- os 1 426 (2/4-7999? De 4a a
dom as 21 h30m»n Ingressos de 4a a 6a e dom a CrS
1 m»i 200 e CrS 900. estudantes, sab- 3 CrS 1 mi 200
Ate domingo
ELIANA PITTMAN E O SHOW Aprese^ta^ác da
cantem acompanhada de conjunto Direçáo de Veza
Aragâo e f*co oe Fre tas Amados do maestro C pô
Golden Room do Copacabana Palece Av Ccc«cabana 313 I25W590 e 257 1818? 5a e dom ás 23n e
e" e sao ás 23h ingressos 5* e dom a Cr$ I mil 500
e 6* e sáb a CrS 2 ml
HUMOR DE CLASSE — Show x> humonüa e canrcí
Octávto Césa' Textos se A*3 ? 3;a-x D^eçAo oe Ivan
Merirnc Teatro do IBAM Rua V.sconoe S>Ne 157
(2€fc€622) As 5* e 6* ás 2lh30rm s^c ás 2C^ e
22*í dom ás 20^30»^ n Ingressos 5a e dom a C'$
i 200 e C'$ 9C«D :©s!;v<i#nt.e« ^ e iét pre-;o úrvcn íx»
NOSSA GENTE NOSSA Show

BARRELA — Do Pünio Marcos Com Frsnc»sco Milani.
Osmar Prado. Vimcius Salvaton. Ma^us Vimcius. Alexandre Régts, Gilson Strque-ra Carvafhmho. )van Sena
e Ivan de Almetía D-reçáo de Oswatoo Loure.ro
Cenários de Marcos Fialcsman Teatro Princesa toabal Av Pr,ncosa Isabe^ 186 1275 3346- De 3".l d 6"
às 18h30m.n, sáb . As 18h Ingressos a CrS 1 e CrS
600_
O OLHO DA RUA — De Marços Mirelfi e Mana da
Penha Com Marcos Mireíb. Maria da Penha, Zé
Anto.n»o Edielb Mendonça. Luiz WaoTtffigton. Silvia
Castro. Madai Féirx o Carlos Camarir* Teatro do Seac
de S. Joéo de Meriti Ruu Tenente Ahrarenga Ribe»ro.
66 As 3* e 4®. ás 20h Ingressos a CrS 300 CrS 200
(estudantes) e CrS 100 (comofoáriosí Até final de
outubro
MOTEL PARADISO — Texto de Juca de Oliveira Dfr
de uosé Renato Com Maria Delta Costa. Leonardo
Vifiar, Mana Lúcia Dahi. Oswaldo Loureiro. Fernando
José. Elisio José. Ana Luiza FoGy. Teatro Ginástico
Av Graça Aranha. 187 (220^394) De 3* a 6» as
21h15m; sáb ás 20h e 22h30m e dom As 18h e 21h.
Ingressos de 33 a 5®. a CrS 600. 6a o sáb . a CrS 1 mil,
dom, a CrS 1 mil o CrS 600 (estudante) Consura 18
anos
O CURRAL — Do Franz Xaver Kroetz Com Claudia
Magno. Lauri Pneto, Lourdes de Moraes e Máro
Pietro Direção de Antono do Valle Cenárxss e figunnos de Bisa V«na Teatro Teresa Raquel Rua Siquoira Campos. 143 (235-1113) De 3" a 6a. As 21h30m
sáb. às 20h e 22h30min; dom . às 19h e 21h30min.
Ingrossos 3a o 4a a CrS 700, preço ún»co; 5*. 6a e
dom . a CrS 1 mil e CrS 700 (estudantes), sáb. ofeço
único de CrS 1 mil
EU POSSO? — Texto de Reynaldo Loy. Dir de Luiz
Car«os Mendes Ripper Com Jardel Filho. Yara Amaral.
Sylvia Bandeira. w'osé Mayer. Fábo Pilar Teatro Delrm Rua Hurraita, 27b I266J396) Da 3* a 6* Sl
21h30min; sáb . As 20h e 22h30min. oom , As 18h e
21 h. Ingressos a CrS 1 mil 500. CrS 1 mil (platéia
superior) e CrS 800 (estudantes) Sáb . preço único de
CrS 1 500
AS UGRtMAS amargas de PETRA von kant
— Texto de Rainer W Fassbmder Dir de Celso
Nunes Com Fernanda Montenegro. Renata Sorrah.
Rosita Tomás Lopes. Juliana Carneiro da Cunha. Jovce
de Oliveira. Paula Magalhôes Teatro dos Quatro. Rua
Marquês de S Vicente, 52 — 2a (274-9895) As 2a o 3a.
AS ESTRELAS DE HOJE
Brasil é o titulo de um
espetáculo que estréia hoje
BAR
no Teatro Experimental Cacilda
Becker, onde ocupará, até 30 de
novembro, as noites de 2", 3* e
4"-feira, passando posteriormente a ser apresentado nos fins de
semana. Escrito e dirigido por
Pedro Rodrigues, Sidnei Cruz e
Joáo du Boné e produzido pela
Trupe Arlequim, formada por integrantes de vários conjuntos da
periferia, Bar Brasil analisa a
realidade política de hoje pelo
prisma do comportamento dos
indivíduos comuns.
No Teatro Rival, entra em
cartaz, no horário das 18h30min,
As da Vida Tambím Votam, musicai com texto de Isis Baiáo e
musica de Tadeu Mathias, e que
aborda o cotidiano e as reivindicações das prostitutas cariocas,
contra o pano de fundo da atual
campanha eleitoral.

pa*s votonceo e p<ano ce HenriQue Oswaid. Sona*a
pa'* votonceto o p;ano. oe César rran«. Saláo do
Ibam Lgo oo lbam. 1 ho<» as 21 n
PETER GRIMES - Oj.^'8 de Fdvva-d Beojamm Bntten Com Alberto Rer^odcs Ludm-;ia Andrew. Pauto
fn/tos Perticipeçáo esr^ciaf de P\y*eMa Cená'os oe Tinvthv O 3'ion Figurinos oe Tazeena Futh.
Regente Steauft Beo*crd. D"t\áo ong nai de ^iuatTi
MoshmsJiv a rerríonta^je^ de Richard Gregson nanopaçáo do Co/oe Orquestra Sinfôoica oo teatro Mumc>Teatro Municipal n;;* F nna<x>. s'^ '262
na-' ;Jo
6322' Reatas K">;e. o qi;irta feira, as 2in ingressos a
CrS 18 m,i (frisas e camarotes). Cf5 J m,! (piate-a e D

ás I7be21h30min, Ce 4* a 6a. às I7h ingressos a
1 mil 500 e CrS 800 (sessões vespertinas) e CrS 1 rml
500 (sessões noturnas) Figunnista de alta costur».
vntorioea e aparentemente segure de s>. revela suas
fraquezas ao atravessar duas traumáticas experiências
amorosas
A AURORA DA MINHA VIDA — le.to diiaçío •
cenografia de Neum Alves de Souza Com Mareta
Severo. Steila Freitas. Anaiu Prestas, Gd^nhe M.tan.
Pedro Paute Rangel, Cariua Gregôno. Mar«o Borges e
Roberto Ardu n Teatro de Arena. Rua Siqueira Campos. 143(235-2119) Dfl 4* a 6J. ès 21h; sáb as19h»
22h, dom , ás IBh e 21^ Ingressos 4* 5a. 6* e dom.
C-S 1 m,l 200 B Cri 700; Mt Cri 1 mil 200 Icfeço
único) Censura 14 anos
AÍ VIM O DILÚVIO — MujoW de Gann».
Sandro Govanfimni e ia« Fiestn Direçáo de Garmei a
Govannínni Com Luís Carlos Clay, César Montenegro Máno Ma». Lia Farrel. Talia Botelho. Ana Pauia
Mendes e César Teixeira Teatro Cario* Gomee Pçe
TItaoenlos. vn= (222 7MI) Ás 3* e 4», n 18rv30m. b'.
às 18h30m e 21h30m. 6a as 21h, sáb às 19h a 22^.
dom . ôs 19h Ingressos a CrS 2 mil ipiatéia dianteira).
CrS 1 mil b00 u»at6'a atrâii a CiS 800 IbalcAol.
Vosperais a CrS 800 preço umeo. Consura 10 anos.
A FALECIDA — Texto de Nelson Rodngues Direçáo
de Paulo Afonso L<ma Com Ne«la Tavares. Cláuoio
Gonzaga Ivan Cítj<)o. Psrtro Veras, Wilaci Grey.
Pascoel Viliaboim. Regina Rodrigues. Ivan de Almeida.
Luiz Carlos Félix e Minam Calvo Teatro Glauce
Rocha Av Ro Branco. 1 79 (224-2356! Do 3» a 6" M
21 h; sáb . às 20n a 22h. dom . »s lBn»21h. Ingresso»
a CrS 800 e CrS 600 (estudante) Até domingo
'APA RABO — Texto de W J. Solha adaptado do
romance Fogo Morto, de José Lins do Rego Dir de
Fernando Teixeira Com Ronekj Lira. Ubiretan Assis
Joáo Costa. Risoneide Maria e o elenco do Grupo
B^orna do JoAo Pessoa Tactro Olaue* Hocha. Av
Rio Branco. 179 (224-2366) De 3* a 6*. ti 18h30m.n.
Ingressos a CrS 600 o Cri 400. estudantes
SERAFIM PONTE GRANDE — Adaptaçáo do livro de
Oswald de Andrade, por Alex Poiart Com Ange*
Robeio. Pedro Cardoso. Eduardo Lago Jurandir oe
Oliveira, Antono Gressi. Gildj Guilhon. Gu-da Vianna.
Juliana Prado. Felipe Pinheiro Participeçáo dos musicos Tim Roscaia. Gilberto Márcio. Ronaldo Diamante a
Álvaro Augusto Direçáo de Buza Ferraz. Cenários de
Podro Savad. Manfred Vogol e Marco Antônto Dias.
Teatro Vllla-Loboa Av Pnncesa Isabel. 400 (2756695) De 4a a 6*. às 21h30mm, sáb. ás 20h e
22h30mm; dom. às 18he21h30mm Ingressos de 4* •
6a o dom . a CrS 1 mil e CrS 600 (estudantes), sáo ,
preço uniço de CrS 1 mrf Censura 16 anos
O SUICÍDIO — Texto de Nikolei Erdman. Dir. de Pauto
Ma mede. Com Sérgo Bnto. Luís de Uma, Laerte
Morrone. Henroueta Brieba Ana Lúcia Tone. Rui
ResenOe. Isoioa Cresta. Maurício loyola. Minam Carmem. Shuiamit Yaari. José de Freitas e outros Teatro
dos Quatro Rua Marquês de Sáo Vicente. 52 — 2o
1274-98951 De 4a a 6a, às 21h30min. $ác . ás 20n a
22h30min; dom . as 19 e 21h30m ingressos a CrS
500 Até domingo
AS AVES DA NOITE — De Hilda H.fst Direçáo da
Carlos Murtmno Com Roberto de Cleto Anna Zelma.
Sérgo Fonta. Hugo Sandes. Leonardo José. Rogér<o
Fab*ano Júnior. Ce-so de Vasconcelos e Thjago Santiago Teatro Senac. f^ua Pomoeu Loureiro, 45 (2562640) De 4* a sáb fts 21h30m. dom, as 20n.
lngreikSOS de 4' a 61 # dom a CrSl rml e CrS600
(estudantes) sáo, a CrSl mil, preço único
QUERO -- Do Manuel F\»g. Traduçáo de Le^ia Ribeiro.
Com Edson Celulari. Le^ía Ribe-ro. Mana Padilba. Ivan
de Albuquerque e Vanda Lacerda D>'eçáo de Ivan de
Albuquerque Teatro Ipanema Rua Prudente de Moraes. 824 (247 9794) De 41 a 6a as 21h30m. sáb . ís
20n e 22n30m. dom. ás 18r\30m e ès 21h30m*
Ingresses a CrSl.200 e CrS600 (estudantes), sab
preço uruco de CrS 1 200
HEDDA GABLER — Te«to de Hennk ibsen Traduçáo
de Millôr Fernandes Direçáo de Guies Gvvizdek Cem
Dina Sfat, Cláudio Marro. Xuxe Lopes. Otávio Augusto
Edne» Giovenaz; Gilda Sarmento a Norma Gera^y
Teatro Glàucio Gil Pça Arcoverde s»n° (237-7003)
De 4a a 6' às 2'h. s-1b ás 20h e 22h30mm, dom ,^s
I8e21h ingresses de 4* a 6a e dom aCrSlmi!500e
CrS I m»l lastudantes) a sab . 9 CrS l mil 500 Cer.sum
14 anos

nobre! C.-S 1 500 ib simples) a CrS 600 igaerias)
ingressos » verxJa ^as bnheter^s do Teatro Municipal
I FESTIVAL INTERAMERICANO DE MUSICA CON
TEMPORANEA Programa as 2lh bom. Lu /
oaçáo Ipercussáo). jose Boteiho (clarinete) • Celso
VVoítzent,>gel 'flautai screse^tam oeras Luís .iege
Gonzeiez íArgentma). Os\a<do-Lacerda Ciaudo 5a^;oro e LuíZ Augusto Rescala. Ronatío Mirarxla • Ra^ia
^¦es Gnatalh IBrasil) e ArrryincJ Russel o James Cuomo
Estados Unoos) Ama'">â as 21" o Quateto Guanabd-a apresenta John Cage Itstaoos Untíosi A meoa
Prado VtHa-Lobcs Camargo Guarnfare e Manos Nobra
iBras- • Sab Cecília Meireles lgo as La o* -7
Ingressos a CrS 200

AS ESTRÉIAS DE HOJE

César
Costa
Filho e
Giza
Nogueira
estão, a
partir <it»
hoje, no
Teatro do
Bi\H

novo espaço musical da
NOCidade — a Sessiki das Sete do Teatro do BNH dirigida
pelo cantor-compositor Reginaldo Bessa — as atrações desta
semana sâo os cantores Giza Nogueira e César Costa Filho, exibindo seus mais recentes trabalhos. Na Punarte. o pianista Luizirüio Eça e o cantor Zeluiz, din-

gidos por Roberto Moura, apresentam-se no Seis e Meia desta
sala. E. no Restaurante Mama
Lia, a cantora Silvia tambírn
mostra seu canto, depois de lançar seu compacto com músicas
de Djavan e Oswaldo Montenegro.
Diana Araeão

^arotoo Costa Teatro do BNH Av C e 230 ;262
4477 De3aa6a ás *9n ingressos a CrSJ0C> Ate senta
fe.r®
Cotaçád do toltoc-, **** <) voto»
FORRO FORRADO Apresentaçáo de Jo^c do Vaie
Xarvjô da Manguer.i. Ju'nho do Acordeon. Ja^me
Santas. Atm-r Sa-nt Cta-r a bt»r<ja Korrô Forrado e c
conjunto Rea s dc Samba. D'*eçáo de Luiz Lu2 Todas
as .Ia'1» e ^as. *s 2"h30m Asaociaçáo Recreativa
Gigantes do Catete h a do Catete 235 Ingressos a
CrS 500 homem e a CrS 250 muiher
SERIE INSTRUMENTAL — Si»ow dc consto fíxxa
oe Ouno e do canto.* Pauto Batretos Dreçáo de
Gerson ^ere--* Saia Sidney Miller Rwa A'au53 Poto
Aiegre. 80 De 3* a sáb as rm i-ngresso< a CrS .<00
Ate sábado
OE.NTC DA NOITE — Pt--ç'«r~açi0 3". 0 »l>ow Ma> •
Lua com Ria McfetXí e Lana Cnst»n« 4» No ha de
Chonnho i' apresentaçáo do cantor e compositor
Rona^oc Mota 6*. samba e choro com'<»-rao gruoo
A>m,
Meoetra oe lei sab mus^^a pcpu;-v b'as
Ama. den
46é- 3*. 5' 6a a
as 2'h Couve*t
CrS 350

cantor e compo^tor Se-g-c Rcvjs Reetaurante Man
rencáo Rua D Manane. 225 2a 3* 5a sac adem as
22h 6* %s 23-^ Couvert 2* 3a 5a sár e oon- a C S
300 e 6a a CrS 400

MANJf RJCAO

P ARIS P AN AME Show oe !rave«<S Com C«di. "^n
-s.
Ce'*»st*. M«ftí» Chaves, Wn<K>e e
O^wçio oe P©3*o G;0na Av Ccpactòama. t ?«! ? De }9
a tít. ás 22* *cr*ssos a DS 1 mà

THE COSMIC LASER CONCERT — Show oa ^a
gens n\itiC0J0'<}as 'e tas por mtos laser, com m^s^as
oe -T—a^n Straut. Edgar Wmter. Emerson. ia*e •
me', entra outros De 2* a 6* às 20r e 21h. sao •
dom :8h30m. I9^30m 20h30m, 21K50r22n30" Pi a nata no da Gávea Rua Pladre lecra
Franca 240 »ng'«ssos de 2a a 6* » Cri 400 iestuea'es e cenças ate 12 anes^ e C'S 500. sab e
»
CrS 500, ceçc utko Censu*a wve
REVISTAS
-9 voto*?
Cotaçáo oo eic* ?***?
NlGHT AND GAV - Show xx tivatt»» Geoga
Bengstc-" Eddv Star e Andréa Gaspereti Teatro
Aiaska Av Ccoecabana. i 24' (247-9042) Dei4»*?*
as 2 - - V- - Mp' H 22- 0O7> •» I9r • ílM3>n.i.
ingresaos de a 6a e dom. * CrS 900 e CrS 500
»»b ú S
estudantes e pessoas com ma=s de 55

JORNAL DO BRASIL

terça-feira, 28 10 82
Roberto Jocob

DIVIRTA-SE

TELEVISÃO
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2
8.00 ? ERA UMA VEZ O Menino e o
Pinto do Menino Cotação do leitor
(2 votos).
¦.15 ? GINASTICA
8.45 ? GRANDES MESTRES DA PINTURA
9.00 ? PATATI-PATATÁ — Meio de
transporte Cotação do leitor ?** (13
votos).
9.15 ? CURSO DE LEITURA E INTERPRETAÇÀO DE DESENHO TÉCNICO
9.45 ? CINEVIAGEM Filmes de animaçèo
10.15 ? VAMOS GOSTAR DE MATEMÁT1CA — Educativo para crianças do 1" grau
10.20 ? É FÁCII Flashes educacionais
Cotação do leitor- (3 votos)
10.30 ? CATA-VENTO — Programa infanto-|Uvernl com Castnnho, Flávio Migliaccio,
Plim-Plim. Daniel Azulay e outros Cotação
do leitor ???? (16 votos).
11.55 ? VAMOS GOSTAR DE MATEMÁTICA Educativo.
12.00 ? TELECURSO 1°GRAU História n°
9
12 15 ? TELECURSO 2o GRAU Fisica n°
33
12.30 ? SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
- Episódio Estranho Conto de Fadas
"lexto
de Sylvarn Paezzo. Direção de Geraldo
Casé. Com Zilka Salaberry. Jacyra Sampaio.
Lúcia Alves e Castrinho
CANAL

13.00 ? TRE
13.05 ? ERA UMA VEZ O Menino • o
Pinto do Menino Cotação do leitor
? ???? (2 votos)
13.20 ? CINEVIAGEM Filmes de animação
13.35 ? GINÁSTICA Com a professora
Yara Vaz.
Meio
de
14.05 ? PATATI-PATATÁ
Transporte
14.20 ? JORNAL DA FEIRA Apresenta
çào de Márcia Leite Cotação do leitor
????? (10 votos)
14.30 ? TRE.
15.30 ? DIDATICA DE CIÊNCIAS
15.55 ? ASSIM ESTA ESCRITO —Programa de literatura.
16.00 ? TELERROMANCE O Tronco do
Ipê Adaptação de Geraldo Vietri do romance
de José de Alencar
16.50 ? É FÁCIL Flashes educacionais
16.55 ? VAMOS GOSTAR DE MATEMATICA Educativo
17 00 ? TRE
17.12 ? CATA-VENTO Programa infantojuvenil- Bazar do Tem-Tudo. Plim Plim e as
Mãos Mágicas. Circo. Tio Maneco. Hlim-Piim
e a Janela da Fantasia. Comédia, Daniel
Azulay. Comédia e Bazar do Tem Tudo Cotação do leitor- ?*?? (16 votos).

18.30 ? Sino DO PICA-PAU-AMARELO
Estranho Conto da Fadas
19.00 ? DIDÁTICA DE CIÊNCIAS — Edu
cativo.
19.15 D CURSO DE LEITURA DE INTERPRETAÇAO DE DESENHO TÉCNICO
19.30 ? TELECURSO 1° GRAU História n»
9
19.45 ? TELECURSO 2° GRAU Fisica n°
33
20.00 ? TRE.
21.00 ? ASSIM ESTÁ ESCRITO Progra
ma sobre literatura
21.05 ? ESPORTE HOJE — Noticiário es
portivo
21.15 ? 1982. EDIÇÃO NACIONAL Co
mentános de Nahum Sirotsky. Cláudio Bo|unga. Tarcísio Holanda, Nina Rbeiro e Virgilio Moretzsohn
Cotação do leitor
? ???? (37 votos)
22.00 ? OLIMPÍADAS DO EXÉRCITO
22.40 ? TRE.
23.00 ? 38° Congresso Brasileiro d* Cardiologia
00.05 ? MAESTRO — Música contemporânea Cotação do leitor ????? (24
votos)
01.05 ? 1982. 2* Edição
01.45 ? ENCERRAMENTO. Conversa da
Fim de Noite Com Jonas Rezende- Cotação
do leitor ????? (274 votos)

4

13 49 C VALE A PENA VER DE NOVO
Reprise da novela A Moreninha
14 39 ? SESSÀO AVENTURA -Seriado
O Homem de Seis Milhòes de Dólares
15:51 ? FAÍSCA E FUMAÇA — Desenho
16:47 ? SITIO DO PICA-PAU-AMARELO
Episódio Um Estranho Conto de Fadas
De Sylvarn Paezzo Direção de Geraldo Case
e Fábio Sabag Com Marlim Francisco. Castnnho, Zilka Salaberry. Daniela Rodrigues e
Marcelo Jose 12" Capitulo
17:25 ? CASO VERDADE Episódio Um
Velho Chamado Inácio. De Eloy Santos.
Direção de Reynaldo Boury Com Jomba.
Malu Rocha. Ivan Mesquita. Antônio Carlos e
Thayana do Socorro 2" Capitulo
17 59 ? PARAÍSO Novela de Benedito
Ruy Barbosa Com Jofre Soares. Kadu Moliterno. CláudK) Corrêa e Castro. Neu/a Amaral Zaira Zambelli. Llo sa Malalaa e outros

Cotação do leitor ??*? (7 votos) Resumo Antero tenta convencer a filha a não ir
para o convento Três rapazes dizem galanteios a Edith e ela dá um tapa em um deles
No hotel, Ana Célia prepara-se para sair com
Ricardo Zeca. Diogo e Terôncio saem para
raptar Maria Rita Zefa proíbe Rosinha de
ajudar Zeca. Mariana e Maria Rita saem para
a rodoviária. Zeca avista a charrete de Maria
Rita
18:41 ? JORNAL DAS SETE Noticiário
Cotação do leitor ??? (12 votos)
18:49 ? ELAS POR ELAS Novela de Cassiano Gabus Mendes. Com Reginaldo Faria.
Eva Wilma. Mário Lago. Sandra Bréa e Luiz
Gustavo. Cotação do leitor ??* (89 vo
tos) Rosumo Vanessa vai à casa de Marle. ne e percebe que se trata de uma casa bem
humilde. Natália vai à casa de Helena o Gil
insinua-se para ela Míriam convida Elton
para sair e ele aceita. Roberto fica sabendo
que Márcia recebera o cônsul em sua casa
Carrnem pede a Renè para não se casar por
dinheiro Roberto, através da secretária, teto
lona para a mãe do Mário convidando toda a
família para o (antai da casa de Márcia
19 40 ? JORNAL NACIONAL. Noticiário
apresentado por Cid Moreira e Sérgio Chapelin Cotação do leitor- ?* (117 votosl
20:17 ? SOL DE VERÀO Novela de Manoel Carlos Direção de Roberto lalma, Jorgo Fernando e Guol Arraes Com Tony Ramos. Irene Ravache. Cecil Thirò. Débora
Bloch Jardel Filho e Beatriz Segall Resumo
Raquel emociona-se ao perceber que Virgílio
está se mexendo Clara passeia com Abel e
não e localizada pela família Heitor e Abel
levam Clara ao hospital ao encontro da mãe
e da avó Heitoi fica fascinado por Raquel
No dia seguinte ela volta ao hospital e Virgílio
a recebe chamandoa de querida
21:15 ? CHAGAS FREITAS ESPECIAL
Prestação de contas do Goveinador.
22.15 D MOMENTO DO VOTO
23.18 L DANCIN' DAYS Reprise da noveIa de Gilberto Braça Com Sônia Braga, Joana
Fomm. Antônio Fagundes, Glória Pires Reg>
naldo lana e Yara Amaral
23 22 ? JORNAL DA GLOBO Noticiário
apresentado por Renato Machado e Belize
Ribeiro Cotação do leitor ?* l/'4 votos)
23:53 ? CORUJA COLORIDA Filme Tramas de Traição
• Propaganda eleitoral gratuita dividida em
blocos de cinco minutos entre 9h e 18b e
20h e l»3h

Reli
8:30 ? ENCONTRO COM A PAZ
çjioso
P - grama educa35 ? GINASTICA
t-vO
09 00 ? TRE
10 00 ? FESTIVAL DE DESENHOS
10 30 [; FESTIVAL HB
11 00 ? TERRA DE GIGANTES. Senado
12 00 ? BANDEIRANTES ESPORTE Not
ÇiáriO
12:30 ? O REPÓRTER Noticiário
13 00 O QUEM E VOCE Variedades
13.30 r COZINHA DA OFÉLIA — Progra
ma de culinária.
14:00
DORIS DAY SHOW Seriado
14 20 ? TRE
15 15 D A TURMA DO LAMBE LAMBE
Infantil com Daniel Azulay Cotação oo leitor
? ¦*¦*¦?05 votos)
15 50 ? O GORDO E O MAGRO Seriado
com Stan Laurel e Ohver Harpy
16 20 c RIN TIN TIN Seriado

16 50 G JORNADA NAS ESTRELAS Senado Cotação do leitor (14 votos)
17 50 ? A FILHA DO SILENCIO Novela de
Nrtva Navarro Adaptação de Jaime Camar
go Com Barbara fazio. Hôlio Souto, Aiuo
César e VValdir Fernandes Cotação do leitor
? ??<4 votos) Rosumo Tadeu volta a tazenda com os escravos que comprara Cansada de viver no convento. Albertina resolve
dai umas voltas e Angélica tenta impedir,
mas nau consegue Angélica chega a Casa
Grande e começa a conversar com Gonçalves que não percebe se tratar, na verdade,
de Albertina, sua ex amante De repente ela
oi/ que preesa de uma consulta naquele
e*ato momento
18 30 ? OS IMIGRANTES Texto de Rena
ta Pailottim e Wilson Aguiar Com Paulo
Betti. Denise Del Vecchio. Fábio Cardoso e
outros. Cotaçáo do leitor ???* (162 vo
los) Resumo Pedro conversa com Antomto. fala de sua paixão por Dede e comenta
que Quim e Teca o chamaram para morar
com eles em Portugal Ramon se apioxima
de lehório e lhe da voz de prisão Tenório
não o atende e começa a atirar contra ele

Não vendo outra saida. Ramon responde ao
fogo Yussel e Matilde armam um plano para
tentar fazer com que Yussefmho esqueça
Vitorinha Yussef chama Yussefmho para lhe
mostrar a surpresa um harém repleto de
odahscas»
19 30 ? EDIÇÃO LOCAL Noticiário Cotaçào do leitor ?*??? (7 votos)
19 40 ? JORNAL BANDEIRANTES Not,
ciáno, edição nacional Cotação do leitor
? *?*(134 votos)
20 05 ? GRANDES MOMENTOS DA
MPB
Musical
21 00 ? 80A-N0rTE, BRASIL Vaneda
des Apresentação de Flávio Cavalcanti Cotação do leitor ** (110 votos)
22 40 D JORNAL DA NOITE Not iciário
com Joelnnr Betting. Aizita Nascimento e
Jose Augusto Ribeiro
23 00 ? MINISSERIE -Ho e Três Destinos T Capitulo.
0 00 D PROGRAMA FERREIRA NETO
Jornalístico Cotação do leitor *?*? (74
.otos)

CANAL 9
08 25 ? ENCONTRO COM A VIDA Rei.
ÇJ'OSO
08 30 ? TELEESCOLA Programa educa
tivo
09 00 ? IGREJA DA GRAÇA Religioso
i-om o missionário R. R Soares Cotaçáo do
leitor *??? (3 votos)
09 20 ? REINO SELVAGEM Documentíno
10 00 C A PATOTA DO ZORRO Desenho
Cotação do leitor ? (1 voto)
10 20 D SPEED BUGGY Desenho
10 40 ? GODZILLA Desejo Cotação do
leitor ??* (2 VOtOS).
11 05 ? JANA DA SELVA Desenho
1155
ENCONTRO COM A PAZ Programa com Chico Xavier Cotação oo leite

????(15 votos)
12 00 ? RECORD EM NOTICIAS Noticiano com Hélio Ansaldo. José Luiz Meneghatti. Dionete Forti e outros Cotação oo leitor
??i9 votos)
13 00 ? A MODA DA CASA Com Etty
Frazer Cotaçáo do leitor ??? (7 votos)
13 15 n EM QUEM O POVO VOTA
13.30 ? KING KONG — Desenho
14 50 ? SPEED BUGGY Desenho
15 20 ? HARDY BOYS Desenho
15 45 ? ROBIN HOOD Desenho
16 10 ? ESQUILO SEM GRILO Desenho
16 35 ? GODZILLA Desenho Cotação oo
leitor ??¦* (2 votos)

17 00 ? PINOQUIO — Desenho Cotaçáo
do lenor ** (14 votos)
17.30 ? JANA DA SELVA Desenho
18 00 ? DANGER MOUSE Desenho
18 30 ? A FEITICEIRA Senado comedi»
19 00 ? SESSÃO AVENTURA — Senado
Emergência
20 00 ? SESSÀO BANG-BANG — Ser a
do Lancer
21.25 C POLTRONA R Filme A Bolha
Assassina
23 00 ? NOITES CARIOCAS Revista diana com Scarlet Moon e Nelson Motta Comentarios Especiais Sérgio Bernardes e
Marcelo Rezende Cotação oo ieitor
? ???{5b votos)

i
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Praiinha e Jomba Dm Velho Chamado Indcio, episddio
desta semana do ('.aso Verdade
17h25mtn)
(cannl «1
07:00
TELECURSO 2° GRAU CotaçAo
do leitor <6 votos)
07:15 ? TELECURSO 1° GRAU Cotação
do leitor (6 votos)
07:30 ? SUPER MOUSE Desenho
08 00 ? GLOBO COR ESPECIAL Desenhos Os Quatro Fantasticos e Ze Colmeia Cotação do leitor- ** (7 votos)
05 ? TV MULHER Apresentação de Ma
r 'ia Gabriela Nlet Gonçalves e Nley Galvfto
Cotação do leitor (57 votos)
12 00 ? GLOBO COR ESPECIAL Desenhor. Popeye o Flintstones Cotação do
leito' **
votos)
13 00 ? GLOBO ESPORTE Noticiário esportivo Cotação do leitor ??? (35 votosl
13:20 C HOJE Noticiário Apresentação
de SóniB Maria e Leda Nagle Lotação oo
leitor ???? (32 votos!
. '
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06 45 ? GINASTICA Edu cativo, com a
prof* Yata Vaz Cotação do leito(35 votos)
07 15 D COZINHANDO COM ARTE Cota
ç£o do leitor (3 votos)
07 30 D BENNY E CECIL Desenho
08 00
LOONEY TUNES Desenho Cotaçáo oo Io tor (2 votos?
08 30
POPEYE Desenho Cotação do e.
tor * * * (3 votos'
09 00
BOZO Infantil de afavôes c^cerses Cotação do ie;V- + * # 35 votos
09 30
CLURE DO MICKEY De*" •
Coth:s* dc ***
10 00
ULTRAM4IM
• !.

ao leitor ???*? (58 votos)
10 30 ? A PANTERA COR-DE ROSA Desenho
11 00
A TURMA DO PICA PAU Dese
nho Cotação do leitor **•*•* (7 votos1
30 G O PICA PAU Desenho
12 00 C TOM & JERRY Desenho Cotação
OO feitor ??? (6 votos)
12 30
BOZO Desenho Cotação dc lei
tor #•#* (35 votos!
13 00 L_ TRE
14 22 j; O POVO NA TV Vaeed.táes
taçâo do 'e;*c * * * t?*5 votos18 30
NOTICENTRO orno svo

19 00 G A LEOA Novela de Manssa Gamdo Com Mana Esteia. Aparecida Baxter,
Silva Lebíon. Fábio Tomasmi e outros Cotaçáo do le'tor ** i3 votosl Reprise do
ultimo capitule
19 30 ? OS RICOS TAMBÉM CHORAM
Novela de Ines Hodena Cotaçáo do leitor
**?(25 votos)
20 00 ? TRE
21 22 ? FEIRA DO RISO — Humorístico
Cotação do leite * * i3 votos1
22 22 ? CONVERSA DE BOTEQUIM
Mus ical
SHOW DO IMPERIAL
23 22
?? 13 votos?
des Coticão do '

o'a^os-.-âo Ge respe-sáb : • u.* dc - eniissoiK
v)o " í as pioyr.jr; óvotís estão sujeitas a alterações d^H "'¦'¦a

TVE
A

EDUCAÇAO

PRIMEIRO

EM

LUGAR

Martha Baptista
TVE está dando
A tuna guinada de
180 graus para que a
educação ocupe a
maior faixa de sua programaçáo, dè acordo
com a política fixada
pelo MEC — nos ültimos dias da gestão do
Ministro Rubem Ludwig — definindo pela
primeira vez as prioçidades e diretrizes da
emissora.
— Antes éramos um
filho espúrio e ficávamos jogando às cegas.
Vejo esta fase como a
melhor da TVE. Estamos mudando e o nosso
desafio é fazer uma televisão educativa que
não seja chata, mas tenha um elevado padrão
de qualidade — diz o
professor Gonzaga Vasconcelos, coordenador
do Núcleo de Produção

Didática e Institucional da emissora.
Com alguns programas recém-criados —
Vamos Gostar de Matemática e Didática de
Ciências — e vários
projetos em andamento
— os flashes informativos de utilidade pública, o Projeto de Formaçáo Comunitária, cujo
objetivo é formar o caráter de cidadania do
homem brasileiro, e o
Projeto de Qualificação
de Professores, entre
outros — o Núcleo de
- Produção Didática e
Institucional vive no
momento uma fase
criativa. Mesmo o problema de equipamento
da TVE, que Vasconcelós reconheceu ser grave, está sendo resolvido
com a gradual chegada

OS FILMES DE HOJE
Ilugo Goniez
filme estrelado
por Steve McQueen e o terPRIMEIRO
ceiro de sua carreira, A Bolha Assassina é um flcçào-cienüflca
da época em que Hollywood ainda
não percebera o potencial do tema,
hoje capaz de arrecadar somas fantásticas nas bilheterias, como o
comprovam Guerra nas Estrelas e.
mais recentemente, E.T. Produção
modesta, dirigida por um realizador apagado. The Blob desperta
um interesse mínimo.
Com roteiro do próprio diretor,
Tramas de Traição e um thrillcr de
espionagem baseado em série da
TV na década de 50 e cuja trama
tem pontos de contato com Correv
poiuiente Estrangeiro, de Hltchcock, e Grilhões do Passado, de
Orson Welles, mas sem atingir as
qualidades do primeiro ou a atmosfera do segundo Não obstante, trata-se de produção bem-cuidada. capaz de manter o telespectador atento. Robert Mitchum interpreta com
correção o jornalista cujas investigaçòes remexem um passado que
havia interesse em ocultar e, com
isso, passa ti correr risco de vida.
Genevieve Page é uma presença
bonita e Ingrid Thulin faz aqui sua
estréia no cinema americano. No
ano seguinte seu compatriota Ingmar Bergman a convocaria para
integrar o elenco de Morangos Silvestres, mas sua grande força dramãtica so seria revelada em 62 com
O Silêncio, uma interpretação emocionante que levaria o diretor a
chamã-la. seis anos mais tarde, para. ao lado de Liv Ullmann e Harriet
Andersson, estrelar o extraordinário (iritos e Sussurros
A BOLHA ASSASSINA
TV Record ~
Produção «>orte-«rrw»r>cana
Blob)
(The
!9b8 dirigida por Ir.vn S. Yeawonh Elenco
Steve McQueen, Anota Corseaut. Barl Rowe.
0!>n Howim. Jacv h Harns Stephen Chase.
John Albert Smith. Vince Bart» Colorido
** Casal (McQueen, Corseaut) tenta con
vencer as autoridades de pequena cidade
americana sobre o perigo que representa
um viscoso invasor espaçai, que transforma os seres humanos numa bolha gelatinosa
TRÊS DESTINOS
TV Bandeirantes — 23>i
(Loose Change) — Proouçâo norte-americana
ria 1978 dirigda per Julos Irving. Elenco
Cnstina Raines. Laune Hememan Season Hubiey. Ben Vlasters. Stephen Macht. Michael
Tolan. Juna Lockriart. Tneodore B1V.0I. David
Wiiyne, Míria-Elena Coraero Colorido
I Parte — Ao se apaixonar por lidar
ativista (Masters), Jenny (Heineman) fort8lece seus vínculos com o movimento politico, enquanto Tanya (Hubley) se mostra
indiferente o Kate iRames) hesitante Aos
poucos, o carnpus se transforma em centro
de agitação política e as três tovons se
delrontam com a mudança de hábitos se
xuais entre seus coleyas Feito para a TV
Inédito na TV
TRAMAS DE TRAIÇÃO
TV Globo — 23h53min
(Foreign Intriguei — Produção norte
americana de 1956, dirigida por Sheldon Reyno'ds Elenco Robert Mitchum. Genevieve
Page. Ingnd Thulm Fredorick O 3radv, Eugene
Decker. Peter Copley Colorido {100 mm)
? * Jornalista americano (Mitchum) invéstiga a morte de homem que vinha chantageando traidores em potencial e que o
contratara antes de morrer Inesperada
mente, vé se envolvido num complicado
complò de espionagem internacional
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Gonzaga Vasconcelos
de aparelhos novos e
mais modernos.
Isso permitirá a total
realização de um dos
projetos que mais parecem entusiasmar o
coordenador: o Projeto
TV Comunitária, iniciado em 23 de agosto com
a inauguração em 83 escolas municipais, situadas em Bangu, Campo
Grande e Santa Cruz,
de suas tele-salas, onde
40 mil crianças passaram a assistir a uma
programação especial
da TVE, . transmitida
através do canal 32 de
UHF, que amplia os sinais do canal 2.
Por enquanto, o canal 32 se está limitando
a ser um retransmissor
não simultâneo para
aquela área da programação da TVE, mas o
Projeto TV Comunitã-

ria é mais ambicioso e a
TVE jô se está equipando para ter um estúdio
onde serão produzido*
programas voltados
apenas para as necessidades de certas comunidades carentes.
— A idéia é ter a longo prazo pequenas
emissoras voltadas para determinadas comunidades que tenham as
mesmas carências. Essa ê a primeira experiència do gênero no
Brasil — afirma o coordenador.
Gonzaga Vasconcelos, que tem 25 anns de
televisão — 10 na TVE
— e "por acaso" é também professor, disse
que, na área didática ê
preciso muita criatividade para se conseguir
conciliar o "massudo",
conteúdo,
geralmente
com a linguagem de
TV, que é dinâmica. Casado há 19 anos e pai de
três adolescentes, ele
participou de dois programas da TVE agraciados com o Prêmio
Japão — o Oscar da televisão educativa: a novela João da Silva
(1973) e o Patati-Patatá
(1981).

DANÇA
NO CAOS DO PORTO — Espotâcuio de cla^ com o
Grupo Vaciou. Dançou Coreografia de Cartota Portela
• Rervito luetano Viena Corn Anna luisa Martm ou
Patrícia Geyer. Denise Panessa Renato Luciano Vieira
A

DE

ESTREÍA

Santos. Lu>3 Car»os Nogueira Marcos Novaes e oo
fos Teatro do BNH Av Chile 230 De 4# a 6' às 21 n,
sáb ès t8n e 21h30mtn dom às 17H e 20n. Ingressos a CrS 1 mil e CrS 600 Aré o dia 28 de novembro

HOJE

Da Bahia vem o Ballet Rural para dar continuidade
ao V Ciclo dc Danças no Teatro do Liceu
Teatro do Liceu (Rua
NOFrederico Silva, 86. Pça.
11) continua o V Ciclo de
Danças apresentando de hoje a domingo o espetáculo
em Em Concerto no horário
de 21 h com ingressos a Cr$
500.
O Ballet Rural, de Salvador foi fundado em 1981 e
esse sera seu segundo trabalho. O primeiro foi baseado
em textos de Garcia Lorca:
Yerma, Bernarda Alba e
Canciones com o título de
Paraíso Brutal.
Assina a coreografia e a
direção Marcelo Moacyr e 7

bailarinos participam de Em
Concerto com musicas de
Keith Jarret e do conjunto
The Duke of Dixieland.
O grupo é uma novidade
para o público carioca, esse
será seu debut entre nós. A
linha proposta pela companliia e moderna e o espetáculo esta dividido em dois atos:
Momentos, uma trajetória
do Indivíduo em busca da
adaptação ao desconhecido
compõe a primeira parte e na
segunda um trabalho, pelo
menos aparentemente, mais
explosivo: Era Uma Vez Um
Verão

DRUMMOND
80
O

que

ANOS

há

ver
para
EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DOS 80 ANOS CAKLOS DRUMMOND DE ANDKADE — Biblioteca Nacional, Av. Rio Branco. 219.
De 2" a 6a, das 10h30min as
21h. Até sexta-feira.
CICLO DE PALESTRAS —
Hoje. O coloquial no primeiro Drummond com Luiz

Costa Lima; amanhã, Drummond e a nova oralidade.
com Emanuel de Morais;
quinta-feira A transformaçào na poesia ,de Drummond. com Gilberto Mendonça Teles; sexta-feira.
Drummond: um certo modo
de ver, com Iumna Maria
Simon e sabado. Drummond. poeta publico, com
Jose Guilherme Merquior.
Teatro da UFF, Rua Mtguel
de Frias, 9. Niterói Srmpre
as 17h.

E

O CRÍTICO
Nrste cupom publicado diariamente no JORNAL DO BRASIL,
o leitor pode opinar sobre qual
quer espetáculo em cartaz, ou
qualquer disco, clássico ou popular. recem-lançado Basta atribuir
cot ações de uma irumi' a cinco
lôtlmoi estrelas Nas observa
çôes". pode acrescentar qualquer
comentário. Inclusive sobre a
qualidade da projeção ou o esta
do cia sala A.s cotações serão
computadas diariamente. Tirada
a média esta será publicada junto a nota do respectivo espetáculo na seção Divirta-se do Caderno
B O cupom deve ser entregue na
agência dos Classificados do
JORNAL DO BRASIL mais prvi
xima de sua casa ou enviado pelo
Correto para- o JORNAL DO
BRASIL seção Divirta-se Av
Brasil Siki. (T andm CEP n" 20
940
AS COTAÇÕES Dl
VULGADAS REFLE t
TEM APENAS A OP1
NIÀO DOS LEITORES

I
Espetáculo

|

Local/Canal de TV

|

Dia.

Hora

Cotação
Observações.

Nome do leitor
Profissão

Idade

Endereço.
CEP

Telefone

JORNAL DO BRASIL
«fcftTEHftr

HOPiQSCOPC

VAX KUM

CLUBE
ARIES
- 21 3 a 20 4

[i 0
PROMOVE

rj
o
C1
CURSO
Carlos Alberto L. Andrade
Para

Clube
Filatélico
do
Brasil
(CFB) promoverá, no período
de 29 de outubro a 17 de dezem?
O
bro, o seu 35° Curso Anual de
Filatelia, uma das mais importantes iniciativas para a divulgação do colecionismo entre jovens filatelistas em prática
no país.
Integrado por oito aulas semanais,
às sextas-feiras, o curso promovido pelo
CFB é aberto a qualquer colecionador
interessado e terá seu inicio previsto
para as 18h. de forma a permitir a participaçào de pessoas que exercem atividades profissionais no centro do Rio de
Janeiro C.
Idealizada por Hugo Fraccaroli, essa promoção que atinge o seu trigésimoquinto ano consecutivo contará com um
temário abrangente que vai desde a
história da filatelia e a invenção do selo
postal a aspectos de maior complexidade como as falsificações de peças famosas, perícias filatélicas e técnica para o
colecionador.
As inscrições para o curso podem
ser feitas na sede do Clube Filatélico do
Brasil, na Avenida Graça Aranha, 226 —
4o andar — salas 401 a 406 — telefone
(021) 240-5267 — CEP 20 030 — Rio de
Janeiro (RJ).
Na última terça-feira a coluna Filatelia publicou, errada
mente, em seu título, a homenagem prestada pela ECT ao
escritor Bastos Tigre com a
emissão de um selo prevista
para o próximo dia 29. menefonando o nome do notável escrítor brasileiro como Bastos
Dias. Os selos que comemorarôo cm 1982 a data consagrada
ao livro brasileiro trazem uma
das mais importantes criações
de Bastos Tigre, em versos,
reproduzindo, junto a um retrato do homenageado, um
trecho do original de Suudadr.
O X Campeonato Mundial
de Voleibol Masculino, realizado na Argentina, competição
na qual a equipe brasileira obteve a medalha de prata com o
segundo lugar alcançado pela
primeira vez na história desse
esporte, está sendo registrado
pelos correios argentinos com
dois selos, nos valores faciais
de 2 e 5 mil pesos e a apresentaçào de figuras estilizadas na
disputa de um bola na rede de
vôlei. Esses selos receberam
tiragem total de 500 mil exemplares para cada valor e foram
lançados oficialmente no ultimo dia 16
A Federação Kilatélica e
Numismatlca de Santa Catarina (Feünusci relançou, apots
dois anos de paralisação, o seu
boletim oficiai, entregue à dlreçáo do colecionador e jonialista filatélico Oscar Gustavo
Krieger, presidente daquela
importante entidade do Sul do
país e vice-presidente da Associaçáo Brasileira de Jornallstas Filatellcos lAbrajofi. O i-ndereço da Feflnusc e: Caixa
Postal 4 — CEP 88 350 — Brusque - Santa Catarina.
A Sociedade Filatélica de
Curitiba (Rua Fernando Moreira. 234 — sobreloja - Caixa
Postal 1 042 Curitiba—PR)
estara promovendo, nos dias
20. 21 e 22 de novembro prúximo. a venda sob oferta do acervo que integrou a coleção de
selos e peças filatélicas de
João Lukaszewski. uni dos
mais conceituados nomes do
colecionismo do Estado. Integrada por 2 mil 10 lotes, a
coleção foi detalhada em catalogo especial editado pela SKC
e distribuído aos interessados,
onde estão relacionadas algumas peças raras do período
clássico das emissões brasileiras
O colecionador Olegario
Câmara (Caixa Postal 8526 —
CEP 0,1000 - Sao Paulo - SP>
realizou, para a Federação das
Entidades Filatélicas do Estado de Sao Paulo (FEFIESPi,
um dos mais completos estudos sobre a cataioguçno de edi
tais emitidos pela Empresa
Brasileira de Correios e Tele(trafos. desde o lançamento da
primeira dessas peças em 1UB9
De acordo com boletim distnt)uldo pela FEFIESP. os coleclonadores interessados nesse
catálogo ou em qualquer consuita sobre o assunto, podem
se dirigir por carta ao Sr Olegarlu Câmara em Sáo Paulo
O Sr Saiomao Sou/,a Lima
(Rua Hosano. 553 — Santo Antônlo — 490(10 — Aracaju —
SE' deseja obter endereços de
administrações postais de vános países NK O leitor e qualquer fiiatelista Interessado pode se dirigir a administrações
postais no exterior endereçando sua correspondência em inglés, mencionando PoM OÍTUe
— Philatrlic Hureau — dirigihdo a a capital do pais mencionado No caso ae nações de
fala espanhola o endereçamento deve ser substituído
por ArimiruMrmior: di Correos — Serviria?» dt* Filatelia
Para Portugal as cartas devem
•eguir endereçada.-, at>s Correíos e Telecomunii
<ie
Portugal Serv
ut #>.•. .
üa — Av Casai Ribeiro
1006
í.. -v . i:„,
MudaisioLi tu o e.-ot'»t u- -joír
Correios e u 00 Pustai
¦F U tivx t-t-it eii. Vi .
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A ATRIZ DINA SFAT DESCOBRIU
O TALENTO DAS PERNAS.
E ADERIU AO JOGGING.
A corrida é relaxartte e
melhora seu desempenho no palco.
Hoje, Dina não abre mão do esporte.
FIQUE DE OLHO NO SOL
CORRER NO CALOR É FOGO.
Neste pais tropical, a corrida
tem um adversário: a temperatura
Aprenda a se proteger.
;jfi
SEUS PÉS ESTÃO OK?
ENTÃO, CORRA
Você quer correr. Mas às
vezes sente dores nos pés.
Ânimo: isto pode ser
contornado.
E MAIS: REPORTAGENS
E ARTIGOS RARA SUA
VIDA CORRER
MELHOR.
JA

OUÇA

O

tem

quem

SEU

NAS

FINANÇAS E NEGÓCIOS Da
aue reserva ao ariano, além dos
fatores comuns de positividado
da regência de Marte sobre a
terça-teira. aspectos positivos
em relação ao seu trabalho e
finanças PESSOAL Comportamento impuisivo VIDA ÍNTIMA
Procure enfrentar as dificuldades
desta casa encarando-as em sua
real dimensão, sem superdimens-oná-las Momento de
boa significação no amor SAÜDE Regular

FINANÇAS E NEGÓCIOS Momento de tranqüilidade para os
negócios próprios do taurino que
se beneficia de um quadro estável no qual nâo ha indicações de
maior desfavorabilidade ReoAncia tranqüila para suas finanças
PESSOAL Você poderá hoje ser
chamado a participar de atrvidades associativas ou de benemerência. VIDA INTIMA Procure
encontrar |unto aos quo lhe sâo
mais próximos a tranqüilidade
que procura SAÚDE Estável

FINANÇAS E NEGÓCIOS Um
comportamento bastante adiado
no trato comercial, somado a
vantagens de caráter matenal.
fará de seu dia um momento de
«rwomum progresso em sua vida
Busque solidificá-k) com atitudes
firmes e serenas PESSOAL
Uma noticia de pessoa distante
pode deixá-lo inquieto VtOA iNT1MA Busque mostrar sa mero3 revoltado e agressivo. Quadro instável SAÚDE Boa.

Câncer
21 6 a 21 7

LEÃO
22 7 a 22 S

virgem
23 8 a 22 0

FINANÇAS E NEGÓCIOS Pro
cure agir com prudência ao decidir assunto de importância material. Os aspectos da regência reguiar dosta casa lhe sâo bastante
positivos Entendimento franco e
produtivo no trabalho PESSOAL Palavras de elogio e gratidáo Alegria proporcionada por
pessoa muito amiga VIDA ÍNT1MA Debilidade Indiscnçáo de
pessoa íntima pode trazer-lhe
problemas SAÚDE Boa

FINANÇAS E NEGÓCIOS Mo
mento de intensa realização profissional para o leonino, que também dispõe de indicadores de
favorecimento financeiro. Trato
bem-encaminhado em relação a
negócios próprios PESSOAL
Tardo de significado Momentos
de alegria e realização VIDA INTIMA Suas atitudes poderão ser
contestadas Nâo reaja de forma
agressiva e controle seus nervos SAÚDE Estável

FINANÇAS E NEGÓCIOS —
Todas as atividades do virginiano
hoje sofrem boa influência astrológica No entanto, estão destacartas as que se relacionem a.
política, advocacia e governo
PESSOAL Nâo se exponha desnecessariamente nos contactos
com pessoas estranhas Resguarde documentos e objetos de
valor estimativo VIDA INTIMA
Harmonia e tranqüilidade em familia Bom entendimento com a
pessoa amada SAÚDE Estável

LIBRA
23 9 a 22 10

ESCORPIÃO
23 10 a 21 11
FINANÇAS E NEGÓCIOS
Apoio do associado ou colega
será dado da forma muito oportuna em assunto pendente Procure retribuir adequadamente Quadro estável para todos os setores
desta casa PESSOAL Entendimento fácil. Busque participar
mais efetivamente de atividades
sociais. VIDA INTIMA Ciúmes e
expressões de desconfiança podem toldar seu dia, marcando-o
de forma insegura e desagradável SAÚDE Excelente. Vitaliade

SAGITARIO
22 11 a 2112
FINANÇAS E NEGÓCIOS Ho|e
em todos os assuntos que dependam de decisões vindas de
locais distantes ou de pessoas
que nâo convivam profissionalmente com o sagitanano. estarào presentes fatores de notável
positividade PESSOAL Procure
agir de forma mais cuidadosa ao
expor seu pensamento VIDA
Intima Trato bem-disposto em
família. Compreensão e afetividade no relacionamento com a
pessoa amada SAÚDE. Ligeiramente debilitada

CAPRICORNIO
22 12 a 20 l

AQUARIO
21 1 a 192

PEIXES
20 2 a 20 3

FINANÇAS E NEGOCIOS Oua
dro que realça indicações de progrosso material, crescimento de
ganlK>5 e vantagens novas Acerto e correção nas atitudes ligadas
ao trabalho rotineiro. Equilíbrio
financeiro PESSOAL Debilidade Reações inconseqüentes VIDA INTIMA No final do período
começam a se firmar boas indicações quanto â regência desta
casa Ate então procure evitar
polêmicas o discussões. SAUDE Inalterada

FINANÇAS E NEGOCIOS Apesar das indicações de favorecimento financeiro, você pooera
hoje se mostrar intranquilo com
as condições matenais de sua
vida Evite deixar-se dominar por
reações negativas PESSOAL
T ranquilidade e bom relacionamento VIDA INTIMA Nâo deixe que seu comportamento molde o clima de sua vivência diana
Você atravessa momento de certa intranqüilidade, injustificada
SAÚDE Estável

FINANÇAS E NEGOCIOS Ma
mento de acerto e valorização
pessoal do ptsciano em relação a
negócios conduzidos com habilidade. Trato profissional muito
bem disposto Clima estável para
as suas finanças PESSOAL Demonstrações do 3feto e consideração VIDA INTIMA Momentos de intensa alegria junto a
pessoas de sua convivência comum Procure mostrar-se mais
part cipante SAÚDE Muito boa

FINANÇAS E NEGÓCIOS Iniciativas coroadas do êxito tanto
em seu trabalho quanto em relaçáo a negócios e finanças Esplrito criativo e dinâmico Realização
em todo oste aspecto PESSOAL Sensibilidade Intuição e
premonição altamente agudas.
VIDA INTIMA No final do dia
você pode v»ver um momento
importante no trato mais Intimo.
SAÚDE Inalterada Procure controlar melhor sua alimentação

BANCAS

JB.

PaticK mi'»
Banco c/i Boavista

GEMEOS
21 5 a 20 6

-Safer

COM
BOAVISTA
Do 2. ' a 6.' feira.
Sabacb e Domingo.
1,2,8,9,10,11,13, 14,15,
1 2,7, 9, 10,11, 15,16, 17,
16, 17. 21, 22 e 23 horas.
(9. 20, 21, 22 e 23 horas:

REPÓRTER
m
El

TOURO
— 214 a 20 5
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CRUZADAS

O

que

você
o

antes
Você

vai

livro

precisa

das

eleições

votar,

sabe,
quem
pela
primeira vez.
Você
também,
que já não vota há
muito tempo, vai
agora influir nos
destinos do Brasil. E você tem
até o dia 15 de
novembro para

PÜRJÍQ881 Pg&ITICBS

'"""r

pensar. E votar certo. Não
escolha um partido apenas
por simpatia. Não acredite
num político apenas pelas palavras. Não aceite sugestões.
Desconfie das promessas.
Você tem que votar certo.

ler

Leia Partidos e
Políticos. Um livro
escrito pelos melhores repórteres
e
documentado
melhores
pelos
fotógrafos
do
Jornal do Brasil.
Um livro que
nos mostra os

partidos de hoje,
os fatos, os homens, as
idéias - tudo sem disfarces.
Um livro que você precisa
ler antes das eleições.
Leia Partidos e Políticos.
Vote consciente. E' vote na
democracia.

CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 - descrição
1
3
41
5]
6]
T|
8]
9]
tâo viva e animada de um objeto
ou de uma ação que apresenta â
vista o que pretende significar,
descrição viva e pitoresca de
uma cena ou de um evento,
como se o objeto descrito esti¦—01
vesse diante dos olhos dos audi—
nr
mm
tores, 10 — fazia ter pressa,
n
apressava o passo; 11 — diz-se
rio cavalo de pêlo claro com uma
malha branca na pane anterior da
((""is
cabeça que se estende ate o {—iel
peno, 13 — brejauba; 14 — diz19
j
20
22
se aa célula nervosa arredonda^
molécula
da, diz-se de
ou grupa23
m
mento de átomos que nâo têm
momento de dipoio permanente,
jm
lõ — mouro convertido. 1b —
26
27
medida grega de comprimento.
¦¦"is
19 — planta da família das Ranunculaceas. muito vivaz, cujo ¦¦^29
caule termina em uma flor (pl);
22 — passar de um a outro sítio,
23 — juntar o sal da salina com o
31
^
32
rodo. 24 — matêna inflamável
que sorve para acender o fogo.
combustível que. ao receber as pape', ou quando há partes que
21 — gênero de plantas umbelffaíscas do fuzil, comunica o fo- nâo devem ser impressas; 32 —
fe^as. 26 — décimo-terceirc mês
go. 2S— lembrança, fantasia ou asse
do
calendâno maia. 27 — sufixo
«jeahzaçáo de uma pessoa queri- VERTICAIS — 1 —
verbal que introduz a rdeia de
do que
da. formada na infância e que se tem pêlos em formadiz-se
de anzol, 2
pratica de ação, 29 — figura
conserva sem modificação na vi- — curso abaixo do solo
artificial
de
um
presente am aiguns esda adulta a forma definitiva do no. atravessando rochas calcacudos. sempre representada de
inseto, apos as suas metamorto- reas; 3 — nome daoo aos sokja
metal
e
como elemento faíante
ses e na qual se lhe define o dos gregos na luta de rndeoenLéxicos. MOR. Melhoramen—
sexo, 28
sufixo substanfvo dênoa contra os turcos (pl). 4 —
tos. Aurélio • Catanovai.
que denota o grau dimmutivo. 29 vestidura eclesiástica. 5 — juvia;
SOLUÇÕES DO NUMERO
— denominação genérica atribui- 6 — influência de Deus na alma
ANTERIOR
da a vários vegetais eméncos e das pessoas, segundo os crenHORIZONTAIS — agressivos,
rubiáceos brasileiros, raiz dos ve- tes 7 — embarcação guerreira
gueto, pe; nto. aurvr. atolar,
getais emeticos de uso farma- da índia. 8 — ornato oval e em
efo. da. irmanas. totaliza, car.
cêutico. 30 — denominação atri- Damcular a mokiura areaondada
rafes, elastecer. retesiar, mora,
buida a uma pedra dos santua- e oval que gu^rnece uma cornija,
raça
rios dos candomblés a qual e 9 — sua. 12 — árvore cu^a malavada em solenidade especial, deira ô utilizada em construções
VERTICAIS - agradecer, guita.
31 — peaaço tfc papel fo«e. (pl) 15 — minério em cuja consreto: etoiio; so. ipu. venenifera.
estendido entre as paihetas da títuiçâo entram o silicato hidrataserosas. armarei afazer, art. aiammerva e recortado de modo do de alumínio e cálcio. 17 —
car; reato. alem. ser. tsa pa
que limite a arca da forma, quan- Símbolo do índio 20 — região
CorrMpondéncia para: Rua
do esta tem grandes claros, ca- mais longínqua do Alto Xingu. ¦ dai
Palmeiras. 57 apto. 4 —
pazes de atingir e manchar o onde se cultivam seringueiras.
Botafogo — CEP 22 270
LOGOGRIFO

JERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA N° 1135

12 gênero de vermes (7)
13
ilusório (5)
acessível (51
14 metal de símbolo Fr 17)
adotar como filho (6)
15 moléstia bovina (7)
arte de combinar os sons
16 Dassear ociosamente (6)
calotear (6)
17 persegu t caça com falcavalo de Doa raça <6)
cáo
(7)
cobrir oe feipa (6)
derradeiro (5)
18 relativo a face t6)
F
despenhadeiro (5)
19 reiattvo a fronte |7)
dividir em facções (8)
20 tomar fácil (9)
10 falatõrio t7)
R
11 fogaça (5>
N
C
Palavra-chave 12 letra*
Consiste o LOGOGRi-O em encontrar-se determinado vocábulo, cu.-as consoantes ta estào
msentas no quadro acima Ao Jacto, à d^eita. e dada uma reteçâo de vinte conce tos, devendo
ser
enco-*rado um ç -%í-iimo oara cada um com o numero oe letras entre tarénteses. todos
começados co'* tetra - c al da palavra-chave As letras de tooos os s-^m.mos estão contidas no
termo encooeio respeítaneto se as 'etras reoetsdas
Soluções do problema n° 1"i34 Palavra-chav* ELETROCAROIOGRÂFICC
Parciais elecfro e^teo ed'ficar. ecidio egena. ersrio. eiaténo e>eg'ada ècioga eretor.
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Drummond
t
0
retrato! A importância do retrato,
símbolo de eternidade contida no
minuto! Foi assim a partir de DaO
guerre até não sei quando, na primeira metade deste nosso enroladíssimo
século 20. Exigia do retratado a circunspeçao de estátua já inaugurada. Se o retrato
era de família, tinha-se a impressão de grupo mumificado. Sendo de casal, o senhor
chefe de família sentava-se imperialmente
na cadeira, e a senhora chefiada imobilizava-se ao lado, com a mão direita no espaldar, digna mas complementar, inferior. Ninguém ousava espantar mosca importuna
que passasse por perto. Aliás, a própria
mosca, respeitando a gravidade do instante, moscava-se, isto é, sumia.
Isso durou até que veio a moda do
instântaneo, da foto de revista pegando
cenas de rua. gente andando, senhoras saindo da missa ou na praia (com discrição que
chegava até os calcanhares em matéria de
roupa). A criatura humana começou a mexer-se. Improvisaram-se fotógrafos amadores, fixando gestos pitorescos de parentes e
amigos. A foto sensacional de Einstein botando a língua para fora, não sei se posada
ou à traição, marcou para sempre os novos
tempos da imagem. Impraticável, daí por
diante, a rigidez histórica de fotos como as

Mulheres

POLÍTICO

EM

de Artur Bernardes ou Epitácio Pessoa, tão
Presidentes de República que não arriscavam sorrir. Juscelino apareceu com o pé
fora do sapato incômodo, em reunião de
ilustres. Até Geisel, o sisudo, o supergranito, veio de calção de banho. E Figueiredo?
Qualquer dia a gente flagra ele no Bar Bico,
discutindo gol de Gilcimar do Fluminense
ou de Moreira Franco, este último francamente impedido.
Giro estas coisas folheando o livro Partidos e Políticos, que a Editora JB acaba de
publicar, e que consiste num amálgama de
textos e fotos subordinados ao tema do
título. Cobras do jornalismo político analisam o significado e a ação dos partidos;
cobras da fotografia surpreendem os políticos em atividade. São estes últimos que me
prendem a atenção, do ponto de vista da
mobilidade da imagem.
esquecer as frases de
efeito e as atitudes ?strambóticas
de Jânio, mas será impossível não
PODEREMOS
lembrar aquela sua foto na ponte
internacional, de costas, com o pé direito
para a frente e o esquerdo para o lado,
enquanto ele olha em terceira direção. A
está resumipersonalidade, ou personagem, "Como
diabo
da nisto. Toda gente exclama:
fui votar nele para Presidente?!"

"além de
pílulas sortidas e outras drogas comuns."
A Srta Feil lembrou que
quando os amigos tentavam dlzer-ihe que ela era uma alcoólatra. negava sempre, "pois a minha idéia de alcoólatra era um
homem estendido no Bowery
(bairro nova-iorquino onde ficam os alcoólatras e drogados)". Finalmente, começou
um tratamento, depois que
"apagou" durante
quatro dias,
e tentou o suicídio. Ela agora
está sóbria há seis anos.
Blume disse que. por causa
do risco dos defeitos congènitos. é preciso fazer um esforço
maior para identifcar as mulheres com tendências ao alcoolismo e persuadi-las a não beber
durante a gravidez. Anunciou
a campanha atual contra o
que
"sindrome alcoólico-fetal"
já teve algum sucesso, "mas não eliminaremos a tragédia dos defeitos congênitos até que possamos identificar as alcoolatras
em potencial."
Marjorie Altman. coordenadora da terapia de família no
Centro Hospitalar Roosevelt,
declarou que nove entre 10 maridos deixam o lar se suas mulheres se tornam alcoólatras.
Em contraste, continuou, nove
entre 10 mulheres de alcoólatras continuam com seus maridos. Acrescentou que os filhos e
o marido de uma alcoólatra sao
mais inclinados a "protegê-la",
e a si mesmos, da exposição
publica, do que a tentar encorajá-la a buscar ajuda.
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ENTRE

O Ministro Abi-Ackel tem tanta ênfase
na mão esquerda espalmada em gesto peremptório, que parece estar dizendo com
cinco dedos: "Bata!", não se sabe a quem.
Ao Governo de que faz parte?
A escalada de Maluf ao poder assume o
caráter suspeito de alguém galgando um
muro. não se sabe para que, com o auxilio
de colaboradores que sabem.
"índio" Andreazza
parece mesmo
ter nascido entre xavantes, e estes,
encantados com a evolução do co?
O
lega, ostentam, no riso, promessa
de voto, na futura eleição para pajé do
Brasil.
Ainda Jânio, diante do microfone: é
Lear em desespero, ou Macbeth torturado
pelo remorso? De qualquer modo. estampa
shakespeariana das mais intensas de emotividade.
O líder camponês Julião discursa protegido pela modesta mordomia de um guarda-chuva. Mas Teotônio Vilela, correndo
meio torto em chão molhado, lembra Gene
Kelly cantando e dançando na chuva —
sem guarda-chuva, que sua intrepidez dispensa.
Plínio Salgado e Oscar Cunha, descalços, com os sapatos nas mãos, adentram

(como dizem os estilistas) a sede recéminaugurada do Congresso Nacional, em Brasília, cujo piso não aceita a menor impureza.(Após o ritual, aceita.)
Israel Pinheiro, enfiando o cartolão na
cabeça, dá na gente sauaade de Jimmy
Durante, com o qual, aliás, ele náo se parecia nada. Mas cartola! Que troço é esse?
perguntou-me um netinho de João Brandão, que jamais vira semelhante peça. Sente-se que Israel, de feitio simples e mineirão,
não era de encartolar-se.
livro de tanto movimento físico,
de tanta agitação de massa envolE vendo candidatos ou governantes,
EM
há uma nota de silêncio e solidão na
figura de marechal Castelo Branco, diante
da mesa de despachos ministeriais, com 16
pastas em frente a 16 cadeiras vazias. Será o
poder uma forma especial de solidão? A foto
o sugere. Solidão em torno do rumor de
gritos, súplicas, sambas, aplausos, vaias,
pressões, decepções, invectivas... Nada de
alegre, apesar das aparências. O sorriso do
João, presidente-chefe de propaganda do
PDS, deve esconder muito isolamento e
muito desencanto.
Carlos Drummond de Andrade

Alcoólatras

ABANDONADAS
POR

MOVIMENTO

10

MARIDOS
Judy Klemcsrtitl
The New York Times
iorque - as
mulheres alcoólatras
têm necessidades esNova
peeiais que náo estão
sendo satisfeitas, principalmente porque elas hesitam em
buscar tratamento, devido ao
estigma social ligado ao alcoolismo, afirmaram especialistas
participantes de um seminário
sobre a dependência alcoolica.
"O alcoolismo tem um triplice estigma para as mulheres",
declarou a Dra Sheila B. Blume, diretora da Divisão de Al
coolismo e Abuso do Álcool, do
Estado de Nova Iorque. "Primeiro, o estigma geral contra
todos os alcoólatras. Depois, o
dúbio critério segundo o qual
tudo aquilo que já é ruim para o
homem, para a mulher então
nem se fala. E por fim a crença
de que uma mulher alcoolatra é
sexualmente impudica."
Audrey McCoy, conselheira
de um programa de tratamento
do alcoolismo em Israel, resumiu a questão nos seguintes
termos: "O homem que cai na1
rua embriagado e ainda um homem, mas uma mulher embriagada caída na ma é uma vagabunda." McCoy e Blume participaram do seminário, que durou um dia, sobre os problemas
das mulheres alcoólatras, seus
maridos e filhos. O seminário
Mulheres e Alcoolismo foi patrocinado pelo United Hospital
Fund, de Nova Iorque, e reuniu
130 pessoas, a maioria delas lideres comunitários, no auditório da McGraw-Hill.
Blume apresentou alguns
"fatos" sobre o alcoolismo:
quase metade dos 10 milhões de
alcoólatras nos Estados Unidos
são mulheres; 15% de homens e
'ò"< de
mulheres estão bebendo
"que os expõem a
quantidades
os
homens
bebem até
perigos";
embriagar-se quando têm por
volta dos 20 anos, enquanto nas
mulheres a faixa de idade fica
entre os 30 e 40 anos; e maior a
quantidade de mulheres entre
os bebedores solitários, o que
as transforma em alcoolatras
ocultas.
Ela disse ainda que náo ha
estatísticas confiáveis sobre se
o numero de mulheres alcoolatras esta ou não aumentando,
mas ha alguma evidência de
as mulheres de 20 anos
que
"formam um
grupo etário em
que sáo maiores os problemas
com o alto consumo de álcool."
A causa disso, segundo Blume,
"é a mudança nos costumes sociais." Muitos oradores disseram que o tratarnento c, em
geral, mais difícil para as mulheres alcoólatras porque são
mais inclinadas do que os homens a ingerir outras drogas
em combinaçan com o álcool.
Sandra Feil de45anos, uma
paciente recuperada natural
da cidade de Nova í" que. declarou no seminário que a in
• <iiaDi
geMa>. i< li!>:taisdr
;
coin que
nadas com ,< ai'
seu uetfHn de d'siin> v açao

homens dão
"O S
desculpas e tentam encobrir o
problema", disst1 Altman, "e isto faz as crianças pensarem que estão causando o alcoolismo, talvez porque nao se comportaram bem
ou nao tiraram o lixo." Altman
explicou que os filhos de uma
mulher alcoólatra tem grande
dos
probabilidade de seguir um "sudois caminhos: tornar-se
perfilhos". crianças compulsivas e perfeccionistas, que tentam fazer tudo melhor do que
as outras, ou então a desenvolver problemas marcados pela
ociosidade (falta às aulas, por
exemplo) e uso de drogas.
Altman, assim como muitos
outros participantes do seminario, propôs uma intervenção
terapêutica, de modo que os
membros de uma família confrontem o alcoólatra com seu
alcoolismo, de uma maneira
amorosa. Muitos conferencistas
lamentaram a falta de instalações para o tratamento de mulheres alcoólatras. Blume disse
que havia apenas três lugares
em todo o Estado de Nova Ior"todos superlotados",
que.
alem de 31 casas de recuperaçáo para homens e mulheres,
contra 210 casas na Califórnia.

durasse 28 dias. em vez dos
habituais cinco. A Srta Feil. exescritora e redatora, que agora
trabalha como secretaria numa
rede de televisão, foi uma das
quatro mulheres apresentadas
em The I,ast to Know (As ultimas a saber», um filme documentário sobre mulheres alcoólatras, realizado por Bonnie
Friedman. e exibido no seminano
'Eu era a típica dona-dec.i^a judia de classe media alta disse Feil agora divorcia-

da. "Comecei usando o álcool
como remédio, porque tinha
um filho e supunha que era
bom para o aleitamento Na
verdade, nao gostava de ser
mãe. Náo gostava de ir ao par-"
que com o carrinho do bebê
Ela disse que bebeu muito durante seis anos, tempo em que
também tomou grandes quantidades de tranqüilizantes receitados por médicos. Numa
época, explicou, bebia meio
garrafáo (dois litros, aproximadamentei de vodca por dia.

Somente uma casa em todos
os Estados Unidos permite que
as mulheres levem junto seus
filhos quando vão a tratamento
— a Family House, em Norristown, Pennsylvania. Segundo
Blume, mulheres com filhos em
idadade escolar podem receber
tratamento externo nos diversos grupos de alcoólatras a nónimos, e numa organização relativarnente nova chamada Women for Sobriety (Mulheres pela Sobriedade), sedes em Quakertown. Pennsylvania. e que
tem diversos grupos fUncionando no Estado de Nova Iorque
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Desafio
de
UM

hoje
ANO

LUTANDO

PELOS

BRASILEIROS

DEFICIENTES

seis meses ela
foi uma entre os 14 milhóes de deficientes brasileiros. E foi exatamente
C
DURANTE
nes-se penodo do inicio a meados do
ano passado, presa a uma cadeira de
rodas ou dependendo de muletas pa- —
ra caminhar — uma queda na escada
de seu prédio lhe fraturou os maleolos (tornozelo), provocou um coágulo
na cabeça do nervo eiatico e uma
paralisia na perna direita — que ela
conviveu estreitamente com a dramátlca situação dos deficientes brasilelros.
A jornalista Maria Terezinha C. L.
de Oliveira, casada com um executlvo. quatro filhos crescidos (náo revela sua idade), moradora na Vieira
Souto, se não viveu, pelo menos, conheceu de perto as dificuldades dos
que náo podem ir á praia por falta de
rampas, ao cinema por náo terem
como passar na roleta, usar uma
vaga para carros de paraplégicos sob
pena de ter os pneus esvaziados, como faz um restaurante em Copacabana que ela se recusa a dar o nome.
Sentiu, sobretudo, a necessidade
de se criar um verdadeiro centro de
reabilitação no pais e de se formar
uma consciência na comunidade sobre os problemas enfrentados por
este contingente de mais de 10r'r da
populaçao — principal obstáculo ao
cumprimento das leis que protegem
os deficientes.
A-s leis existem — afirma ela —
mas nao sào respeitadas. Levantamse shoppings. ediflcios monumentais
a todo instante e náo se pensa que
serão (requentados por pessoas defi
cientes. Perguntei a um grande construtor por que náo colocava rampas
nos seus prédios e ele respondeu que
seriam utilizados por uma minoria.
Hoje, ainda nao totalmente recuperada mas ja se locomovendo com
facilidade. Maria Terezinha comemora o primeira aniversário do único
jornal dedicado a deficientes em todo o pais Desafio de Hoje. fundado
por ela, atualmente com uma tira
gem de 10 mil exemplares, consome
todo o seu tempo. Sacrifica sua fanu
lia Durante o dia percorre empresas
em busca de dinheiro para cobrir as
despesas das edições mensais em
tomo dos CrS 400 mil O que lhe vale.
nos finais de tarde, uma certa afoma
de tanto repetii a história e íaiar dos
objetivos de Desafio A noite, pensa
na edição do jomal. escreve materiais.
Meu marido entende. apOia. e
maravilhoso. Meus filhos e que. às
vezes reclamam Mas de modo geral
minha família da a maior força Minha mae entra com parte na sociedade e com o estimulo. Meu pai com
mais de 80 anos e enxergando pou
quissimo. cuida dos pagamentos
bancários Minha filha estudante de
comunicação, faz a pagina literana
do jornal Minha sobrinha Denise de
Castro, alem de sócia. faz reporta
9

gens. nas suas folgas como secretária
da Nuclen.
O Desafio nasceu da necessidade
que ela sentiu de lutar por esses 14
milhões de pessoas, de alertar a comunidade para seus problemas. E
para a realizaquando decidiu partir
"sugestão
de minha
çao da idela —
prima Diana Mendes Pimentel
Spohn que apesar de viver na Europa acompanhou a minha história" —
ela ainda usava muletas. "Foi uma
barra", diz Terezinha referindo-se
aos primeiros passos que deu para a
fundação do jomal. Começou fazendo contatos com médicos — hoje o
jomal tem 23 consultores no Brasil e
três no exterior Conseguiu uma sala
emprestada, reuniu Cr$ 50 mil de
cada uma das três sócias e, com toda
sua inexperiência de empresaria, foi
em frente.
No dia 7 de outubro, data do
meu aniversário, saiu a primeira ediçao com tiragem de mil exemplares e
a ajuda de CrS 25 mil da Sul América
A Texaco comprou todos os jornais
e, a meu pedido, doou-os A APAE, na
época com sérios problemas. Essa foi
a primeira açáo do Desafio.
Ao longo deste ano, enquanto o
jomal prosseguia tratando de assuntos como O Sexo e excepcionai. Espaço Cultural, uma opçáo para reintegrar o deficiente. Amparo à velhiee e uma necessidade, informando os
leitores sobre novos métodos e tratamentos descobertos no pais e no exterior. enfim, prestando serviços, Maia formando uma listaria Terezinha
"única" de deficientes de todas
gem
as especies. no Brasil. Esses, bem
como centros, clubes. Institutos de
reabilitação e orgáos do governo recebem mensalmente, por mala direta, o jomal que ela idealizou e
fundou.
anúncios de O Desafio,
em geral, sáo permutas.
Ela troca espaços por caOS deiras de rodas e, no momento, por exemplo, tenta um contato com a CCPL para conseguir cinco
litros de leite diários para a Associaçáo Aliança de Cegos, ao preço de
anunciar a Cooperativa no seu jornal Assim, Maria Terezinha acredita
que está cumprindo uma missào
O Jornal informa náo sô os defi
cientes, mas os profissionais que tra
balham em reabilitaçao Estou crian
do. alem da consciência em tomo dos
problemas do deficiente, um lntercâmbio de conhecimentos do que se
faz la fora. Ainda fazemos encami
nhamentos de pessoas pobres para
instituições que possam ajuda-las
Este ano ainda O Desafio — que
no Brasil pode ser assinado na pro
pria redaçao. na Rua Visconde de
Piraja. 86. subsolo, loja 3. telefone
267-3543— começara a circuiar em
Portugal Com isso. sua fundadora
começa a vislumbrar um longo fúturo para o Jornal
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Affoiiso Romano de SanfAnna
C
/ E você é apenas um leitor das crônicas tle Drummõnd no JB, onde
aparece de quando cm quando um poema
avulso, então, seguramente, você não conhece um outro Drummõnd, que é aquele
que construiu a mais sólida obra poética de
nossa literatura e uma das mais importantes
do séc. XX.
Para se entender o significado da poesia
de Drummõnd, primeiramente, é necessário
corrigir o conceito vulgar de poesia. Quando
em geral se fala de poesia, pensa-se cm
qualquer coisa como: sentimentalismo, pieguismo, lamentação amorosa ou suspiros
diante do crepúsculo. Mas poesia, a rigor,
não é nada disto. Alias, num texto antigo,
Drummõnd já dizia: "Entendo que poesia é
negócio de grande responsabilidade, e não
considero honesto rotular-se de poeta quem
apenas verseje por dor-de-cotovelo, falta de
dinheiro ou momentânea tomada de contato
com as forças líricas do mundo, sem se
entregar aos trabalhos cotidianos da técnica,
da leitura, da contemplação e mesmo da
ação."
Por isto o conceito mais apropriado
para se entender Drummõnd é aquele fornecido por Heidegger, para quem a poesia é a
capacidade de fazer uma reunião reveladora
através da linguagem. Quer dizer, o poeta
seria aquele que reuniria metáforas e significados dispersos e acrescentaria a isto um
novo sentido. Ele ajuda a revelar o mundo,
a decodificar a realidade. E a linguagem é o
instrumento básico desta operação. Diz Heidegger que, neste sentido, os poetas c os
pensadores são indivíduos diferentes dos
demais, pois conseguem entender o sentido
oculto dos fenômenos e dos fatos na superffcie da história. Significativamente sc Heidegger chama a poesia de reunião revelante,
Drummõnd. coincidentemente, chamou de
Reunião á publicação conjunta de seus livros. Claro que Drummõnd não andou lendo Heidegger para fazer isto. E, por outro
lado, foi uma lástima que Heidegger nunca
tivesse lido Drummõnd, porque sobre ele
poderia escrever ensaios ainda mais belos do
que aqueles que compôs sobre Hoclderlin e
sobre a relação entre poesia e verdade.
n
E ESDE a adolescência
JL^
que conheço e freqüento a poesia desse
mineiro. No entanto, entre 1963 c 1969 é
que a vim conhecer melhor. Durante este
tempo redigi minha tese de doutoramento
em literatura brasileira. Lembro-me que em
1965 estava lecionando na Universidade da
Califórnia e já fazendo o levantamento para
a redação da tese. Um professor americano,
com aquele raciocínio geométrico e iluminista me advertiu: mas como é que você vai
escrever uma tese sobre um poeta que ainda
está vivo? 1: se ele mudar tle repente? Na
verdade, ouvi essa ponderação com espanto.
Poderia ter respondido simplesmente em
forma de blague: ora, não posso esperar que
ele morra para ter meu doutoramento pronto: além do mais. tese é uma coisa, atestado
de óbito é outra. Mas. na verdade, minha
resposta foi outra: eu sabia que estava
lidando com um poeta cuja obra é uma
reunião não apenas revelante, mas uma
obra-em-progresso. Ou seja: uma construção onde as peças se articulam sistêmicamente. Seus versos e livros não são um
amontoado. Aliás, Heidegger também diria
que aqueles que não atuam como poetas em
suas vidas, produzem um amontoado ou
entulho. Ou seja, suas vidas não têm a
harmonia do cosmos, mas o estremecimento
do caos. Em Drummõnd um livro sai do
outro dialeticamcnte. Ele não ajunta simplesmente uns 30 ou 50 poemas de cinco em
cinco anos e publica. Não. Cada livro c a
proposição e resolução, cm nível de linguagem, de alguns enigmas existenciais.

JP
ÊL.
OR isto é que nao se
pode entender a poesia desse jovem poeta
de 80 anos sem se ter em mente a palavra
projecturn. Projeto aqui não é o projeto de
uma casa. Não são planos e ideais vagos.
Projeto aqui está sendo entendido num
sentido mais sofisticado, como querem os
pensadores existencialistas. Ou seja: é um
constante construir e avançar da consciência
para a compreensão da realidade. A palavra
projecturn é formada de duas partes: pro,
que significa para frente, e jectum, que vem
cia idéia de lançar. Por isto é que insisto na
idéia de que a obra-em-progresso desse
poeta é um contínuo lançar-se a frente de si
mesmo. E isto se poderia demonstrar fartamente caso isto aqui fosse um curso de
literatura e não um rápido texto jornalístico.
Se poderia", exemplificar como as palavras
"procura "indagação", "inquérito" aparecem repetidamente nessa poesia como prérequisitos para que se chegue ao claro enigma. Pois este é exatamente o nome de um
dos livros mais intrigantes do pensadorpoeta. E esclarecer o enigma da vida diante
da morte, do instante face a eternidade, do
amor frente ao desamor, é a tarefa a que ele
se propõe em seus textos.
Mas estava eu dizendo que sua obra não
é um amontoado de versos e textos. Realmente. Existe aí uma estrutura que sc foi
gerando consciente e inconscientemente,
numa elaboração diuturna. Essa estrutura,
como a vida, não nasce pronta, ela se
constrói como.aquele projeto dinâmico. Por
isto é bastante ilustrativo perceber que,
embora esteja fazendo uma poesia lírica, o
poeta está dramatizando tis erandes conflitos
do homem de seu tempo. Neste sentido é
uue se pode ler a obra dele como sendo uma
jírande peça de teatro. Peça onde há atores e
diversos ato-- encadeados
Como assim ' Muito simples Os analisras de textos j.i estatuíram que. quando um
autor fala, ele náo fala necessariamente
sempre e unicamente na primeira }x:ssoa
Ou melhor qu mdo ele i.i) i eu e-t i c >m
pondo um sei imaginário que ele pensa que
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Drummõnd, o sorriso menos raro do que se
imagina, registrado pela câmera de Luis Alphonsus,
jilho do poeta Alphonsus de Guimarães Filho
ele é. E isto fica mais claro se na poesia de
Drummõnd percebermos o seguinte: desde
o seu primeiro poema publicado em livro
que ele se instituiu como um personagem
dramático ao dizer:
"Guando eu nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos, ser gaúche na vida."
No transcorrer de sua obra ele retoma
esse tipo gaúche (esquisito, dcscentrado, a
esquerda dos acontecimentos) como paradigina. Ele não apenas se identifica com esse
gaúche, mas alicia o leitor para que veja
projetado em cena aquilo que o leitor tem
também de gaúche. E eu diria que a primeira
empatia do leitor com a obra desse poeta
nasce exatamente disto: ao se perceber que
ele está expondo aquilo que todos nós temos
de desajuste diante das coisas mínimas e
máximas da vida. No seu texto vamos então
ver problcmatizado o gauclie sentimental
(sempre em conflito com o fogo e as cinzas
da paixão), o ganche social (as lutas ideológicas entre partidos e homens) e o gaúche
metafísico erguendo sua vida entre a essência c a aparência e na dualidade da vida e
morte).

E
M dfSSh personagem não é
uma mera ilação literária. Ele ganha corpo e
consistência em sua obra. Aliás, naqueles
versos citados, já estão algumas de suas
características essenciais. De um ponto-devista espacial ele está sempre à esquerda dos
acontecimentos. E é sintomático que a obra
desse poeta insista tanto em localizar o
personagem no canto de Minas, do mundo,
de si mesmo e que a palavra quarto represente sempre o refúgio do indivíduo diante
da família e da sociedade. O quarto, o canto
e o recolhimento são exemplo dessa atitude
mineira, metafísica e desconfiada de ver as
coisas. E, se quisermos ampliar isto. basta
ajuntar um outro traço do tipo: como indivíduo espremido pelo mundo ele tem uma
maneira muito característica de olhar a realidade. A rigor, ele não olha. apenas espia. E
o verbo espiar é muito constante na primeira
a obra
parte dessa obra. Será necessário
evolua como o projecturn de que que
falei, para
que o personagem exercite o olhar c, finalmente, chegue a contemplar o mundo e a
realidade mais maduramente.

1
-M
A- ? -J^-AS.
já que, poi enquanto, estamos caracterizando a figura do
gaúche, é necessário adicionar aqui outras
características dele já expressas naqueles
versos citados: ele está sempre à sombra e
surgiu sob as ordens de um anjo torto. E
aqui começa a despontar uma das coisas
mais fascinantes da análise dessa poesia.
Assim como aquele ganche não era um
termo aleatório, mas se prendia sistêmicamente ao sentido de quarto, canto, espiar,
etc., também aquela sombra e aquele torto
téin uma implicação estrutural cm toda a
obra. Pois os seu* !i\ ion vão sei .• exploração
cromática do conflito entre o claro e o cscuro
t um retraio •! i alma !vn«>ca e torta >K seu
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personagem. Quando eu fazia a análise de
seus versos resolvi verificar poema |x>i poema como se desenvolviam essas caracteiisticas. E assim a leitura de cerca de 50 anos de
sua prática poética me levou a perceber que
existe uma evolução ou metamorfose nessas
metáforas. Assim como o personagem no
principio apenas espiava, e. ao fim. aprende
a contemplar o mundo, a história e sua
própria consciência, também existe um graude conflito entre a luz e as trevas. As
metáforas da luz são sinal do esforço do
indivíduo para vencer o enigma do tempo.
As metáforas das trevas remetem para o
desconhecido, para a incógnita, para a morte. E, curiosamente, ao princípio da obra
nao existe muito conflito entre o claro e o
escuro, entre a vida e a morte, entre o
instante e a eternidade. Claro. O poeta era
ainda jovem, estava seguro em suas verdades provincianas, olhando o mundo de um
canto. Ali. ele podia dizer coisas como
essas:" A poesia é incomunicável/ fique
torto no seu canto/ não ame". Ou então sc
comprazer no mundo fechado das montanhas: "Eu não vi o mar/ não sei se o mar é
bonito/ nao sei se ele é bravo/ o mar não me
importa". Mas as coisas vão mudar. Um dia
o poeta vai conhecer o mar. Biograficamente ele sairá das montanhas fechadas de
Minas para o Rio de Janeiro e conhecerá
náo só o mar fisicamente, mas verá desdobrar-se na sua consciência o mar das agitações sociais e o grande mar metafísico das
indagações históricas. E o que vai ocorrer,
então? Uma coisa muito significativa, já nos
títulos de seus livros. Sua visão ampliada do
mundo estará registrada na evolução dos
títulos de suas obras. Se o primeiro livro se
chamava timidamente Algurna Poesia (1930)
e o segundo, preso ainda à província falava
do Brejo das .Minas (1932). haverá um salto
qualitativo e quantitativo quando ele chega
ao Rio. Publica então o Sentimento do
Mundo (1940) e Rosa do Povo (1945).
Vejam só: do particular e psicológica dos
primeiros livros para o social e humanista
dos livros posteriores.
Por isto é que se pode dizer que as
transformações sistêmicas de sua poesia demonstram que ela tem a estrutura de uma
obra de teatro. Exatamente. Pois alem de
um personagem — o gaúche (a esquerda,
torto e sombrio) temos um drama cm três
atos. os quais mostram a metamorfose de
sua consciência diante do mundo:
Io ato: Eu maior que o Mundo.
2o ato: Eu menor que o Mundo.
3" ato: Eu igual ao Mundo.
Mas, o que vem a ser isto. exatamente?
Vejamos. Mas antes reforcemos o que
vem a ser o personagem gauclte. para retorçar assim as características dramáticas dessa
poesia. Pois esse personagem usa diversas
máscaras no transcorrer do drama. Ora ele
sc chama a si mesmo de Carlos, ora se
identifica com o Carlito criado por Chaplin.
ora se chama José. ora se apresenta como o
elefante desengonçado ou mesmo se asse meIh.i à letra K — essa letra ganche que não
existMulo em nosso alfabeto mesmo assim
está presente nos nomes estrangeiros Ou
seja: uma letra que está e não está. Uma

letra dcscentrada, semelhante ao José: entgmática, desgarrada no tempo e no espaço.
Semelhante ao Carlito — desarticulado
diante da realidade prosaica. Parente do
Robson Crusoé referido em vários dos seus
poemas. Aliás, Drummõnd num livro chamado Passeios na Ilha havia dito que, como
Robson. queria também ler uma ilha para
que dali pudesse contemplar ou freqüentar o
continente, mas sem muitas obrigações de
confraternização contínua. Vejam só: o mesmo espírito gaúche em tudo, Até mesmo
nessas comemorações de aniversário, onde
ele e o José, o elefante, o Robson Crusoé, o
Carlito e José num jogo de estar e náo estar.
Mas eu havia falado da estrutura de sua
obra dividida em três atos. O que vem a ser
essa equação: Eu maior que o Mundo? Ela e
extraída de um verso seu onde diz: "Mundo
mundo vasto mundo/ mais vasto é o meu
coração". E seu sentido mais profundo coincide com o que está inscrito nos versos da
primeira fase de sua poesia: uma visão
irônica, jovem, egocêntrica, provinciana da
realidade. Nesta fase a consciência do poeta
ainda não descobriu os grandes temas de seu
tempo.
Contudo, ao descobrir o sentimento do
inundo e a rosa do povo. significativamente
o poeta passa da janela a rua. A rua é
sinônimo da socialização do personagem. E
vamos notar que aquele que estava antes no
canto provinciano de si mesmo, se desloca
para o meio da cena, pisa a rua dc seu tempo
até que comece a aparecer também em sua
poesia a palavra avenida, sinônimo da confluéncia dele com a realidade cosmopolita de
seu tempo.
A
A. JLl I AS. a entrada no segundo ato é marcado pelo
poema que ilustrativamente se chama "Mundo Grande",
no qual ele diz exatamente o contrário do
que afirmara na primeira fase:
"Não, meu coração não e maior
que o
mundo.
E muito menot.
Nele não cabem nem as minhas dores".
Neste poema o tema da rua. das ilhas, do
mar e etc. voltam a ser colocados, mas
mostrando uma nova postura diante da realidade. O gaúche psicológico da primeira fase
cede espaço ao gaúche social. Náo estranha
que neste perío<3o~&rürsaaond tenha ate
entrado para o Partido Comunista tírasilei-"
ro. E soorc este episódio de sua biografia,
recentemente, ele publicou algumas crônicas
onde relata suas experiências no partido e
seus contatos com Prestes.
A esse respeito é importante apontar
os críticos afinados com a ideologia do
que
"partidão"
continuam a insistir que o melhor livro de Drummõnd é Rosa do Povo
(escrito na época de sua confluência com o
partido). Daí para frente consideram que o
poeta entrou cm decadência, assumiu, para
usar um chavão que eles tanto prezam, a
linguagem d.i alienaçao tn t a física burguesa.
Nada mais equivocado que isto L deste
problema tratei detidamente no livro Carlos

Drummõnd dc Andrade: Análise da Obra
(Ed. Nova Fronteira). E que essa jx>esia que
se abre num projecturn e caminha como umapeça de teatro intensifica uma visão metafísi-'
ca da realidade. E só uma visão menor e
mesquinha da realidade pode abastardar o
conceito de metafísica como se isto fosse
uma anemia do espírito. Acontece que o
projeto-poético-pensante desse poeta extrapola as barreiras dos partidos, seu compromisso é com algo menos circunstancial e
aparente. Assim, aquele que num certo
momento de sua vida olhava o espetáculo dc
um canto e que depois mergulha no mar de
seu tempo, passa, na última fase. a um
equilíbrio dialético onde o Eu é igual ao
Mundo.
Está lá no poema "Caso do Vestido"
esse verso: "O mundo é pequeno c grande."
E aceitar essa equação não significa que o
poeta atingiu uma postura mística diante da
realidade, como se não houvesse mais atrito
entre ele e o mundo. Não. E que descobriu
uma outra dobra do tecido existencial. Depois de ter dialogado com o tudo que o
mundo lhe apresentava, começa a exploração do nada. Pode parecer bizarro isto. Mas
é exatamente o que ocorre. Começa, a
partir, sobretudo, de Claro Enigma, a procurar algo além das aparências do grande
espetáculo exjx>sto do cotidiano c da história. Descobre atrás do aspecto físico e fácil '
das coisas a essência e a concretude do nada.
Mas o nada, não como sinônimo de nihilismo. O nada como contraparte do tudo, a
última lição que o mundo grande dá ao
pequeno poeta gaúche.

P
JÊk- OR isto é que não se
pode compreender bem essa poesia sem
admitir que Drummõnd é um poeta metafísico. E metafísica não é um palavrão, nem
deve ser uma palavra condenada simplesmente por argumentos que se querem realistas c objetivos. Dntmmond é metafísico, por
exemplo, quando compreende o enigma do
tempo. Quando concebe a vida como uma
viagem que o corpo-consciência realiza no
espaço que lhe c dado. A primeira descoberta metafísica sua foi perceber as inúmeras
dobras que o tempo possui, além do presente, passado c futuro. Ele vai habitando o seu
passado através da memória, recuperando
históttabira, Minas, sua família, seu tempo
rico. Seus últimos livros são esse "caminhar
"menino
de costas", essa reconstrução do
antigo" c um momento em que o poeta
como o "boi-tempo" rumina todos os tempos e espaços acumulados no seu corpomemória.
É cie se observar também a modificação
que a metáfora do < orpo sofre em sua obra.
Nos primeiros livros o corpo aparece desarticulado. O poeta se refere ora aos olhos ou às
pernas. Não há o conjunto. A medida que
ele mergulha em seu tempo, seu corpoconsciência se articula e aparece descrito
inteiramente. Descobre o poeta, inclusive,
que seu corpo está no tempo e sujeito a
destruição. Começa a anotar as r ugas, calvície c um certo frio na pele. Mas essa
anotação não e puramente física, senão
metafísica.
A destruição do corpo faz parte do
aprendizado da vida. O poeta, então, começa a anotar a morte que o ameaça. Primeiramente anota os sinais da morte no seu corpo.
Depois começa a anotar a morte dos amigos
a quem dedica poemas onde, na verdade,
está ensaiando a própria morte. Descobrese, como diria Heidegger, como "um ser
para a morte". E constrói a consciência de
sua morte dentro de sua vida. E esse tópico
da morte não tem nada de mórbido em sua
obra, antes e um fascinante exercício existencial de aprendizado metafísico.

- i" ao tema da
É
morte, por isto. que cresce a temática do
amor. E e curioso isto. Pois enquanto um
pooeta como Vinícius de Morais se entregou
a cantar atributos objetivos de suas amadas.
Druminond se aplicou a falar do próprio
amor. Amor como sinônimo de Eros e vida.
E assim como Eros não existe sem Tanatos,
que e a morte, o amor em Drummõnd é
sempre mostrado em sua contingência, em
sua precariedade. O amor é um instante de
luz que se acende na treva da náo-vida.
Aceitar, a precariedade do amor, vai ser
igual a aceitar a precariedade da vida. O que
não impede que estejamos todos condenados a amar. pois "este o nosso destino: amor
sem conta/ distribuído pelas coisas pérfidas
ou nulas/ doação ilimitada a uma completa
ingratidão./ e na concha vazia do amor a
procura medrosa/ paciente, de mais e mais
amor".
Finalmente é importante assinalar que
muitas são as leituras possíveis da obra de
Drummõnd. As dezenas de teses e milhares
de artigos publicados sobre ele no Brasil e
mi exterior mostram a pluralidade de sua
obra Uns podem estudar tópicos isolados
como: a ironia, a família, a repetição, a
destruição, Itabira, o cromatismo, a província, a máquina do mundo ou podem dedicarse a leitura cronológica de cada obra ou A
análise estilística de cada poema. Eu me
interessei em sondar a estrutura geral de sua
obra c para isto corroboraram a estilística
quantitativa e até o computador. Este e um
poeta múltiplo na sua unidade.
Não só construiu sua obra sistêmicamente como uma reunião e projecturn, mas
sua poesta t~ti-ívírv!c^c da [VKsia brasileira no
século vinte. Por aí se entendera melhor o
modernismo de 1922. se compreendera a
geração de 1^J5. se verá ilustrada a \anguaida dos anos 50. Mas transpassando tudo isto
a voz reumdora do itabirano. construindo
numa linguagem própria a sua visão de
confirma aquela
mundo. Sua obra. enfim,
trasc dc T S. Eliot: "O grande poeta, ao
escrever sobre si mesmo, escreve sobre o seu
tempo'
Aífonsc cte San! Anrva 0 csc^to?,
3u' " Ce Drummõnd. o Gaúche rio Tempo
í vro t)ès<co ws a cc^txeerisáo cia oD'a ao poeta
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T RES vezes por semana,
com a pontualidade do Sol surgindo no
horizonte, Carlos Drummond de Andrade,
desde 1969. publica a sua crônica no
JORNAL DO BRASIL.
Ouer isso di/er que, pela regularidade
de sua presença e pela continuidade de sua
colaboração, o grande poeta est.1 de tal
modo identificado com o JB, que c exatamente aqui que os leitores vêm procurá-lo,
nos dias certos, sabendo que Drummond
está a espera deles, dia sim, dia não, para
lhes falar do mundo e da vida, com a
originalidade de sua visão pessoal.
Em Carlos Drummond de Andrade, o
prosador t1 tão grande, 11a graça e na limpidez da expressão literária, que o cronista,
freqüentemente, parece querer suplantar o
poeta na preferência de seu público. No
entanto, quando bem refletimos sobre um e
outro, chegamos a conclusão de que ambos
correspondem — o prosador e o poeta — as
duas faces da mesma medalha — e medalha
ile ouro puro. extraído dos mais ricos veios
das montanhas mineiras.
Mário de Alencar, no prefácio a A
Sr mu na, tio Machado dc Assis, depois de
acentuar que as irônicas do velho escritor se
ajustavam admiravclmentc as qualidades de
seu gênio, recordou que foi comi) cronista
que o tuttiro mestre de Dom Casmurro tez a
sua iniciação literária.
Foi também como cronista que Drummond abriu caminho nas letras, a boa maneira machadiana () poeta estreou com um
poema em prosa. Onda, publicado em Itabira. 110 número único do jornalzinho Maio.
Sinal de que o poeta e o prosador se
contundiam, perfeitamente harmonizados,
numa forma de expressão que |á atendia ao
cronista Carlos Drummond de Andrade,
para quem .1 prosa da crônica de jornal ê
também o poema em prosa.
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O poeta nasce em Inibira ilo Maio
Dentro Minas Gerais Nono filho do fazendeiro
( arlos ile Paula Andraile c de O Julicta Augusta
Drummond de Andrade.
ll)l()
i omeca o curso
no Grupo
Escolar I >r ("arvalho Brito. primário
1) 15
I rabalha alguns meses como cai.xciro
r em retubuiçáo, a casa comercial Kandolfo
Martins da Costa lhe oferece um corte de casimira.
1916
por problemas de saúde interrompe os
estudos no segundo período escolar do Colégio
Arnaldo, em Belo Horizonte, onde era Interno e
conhecera l»ust.ivo ( apanema e Afonso Arinos
dc Melo Franco.
191 S
Depois de receber aulas particulares
d«> professor i.mrlio Magalhães, em Itabira
entra
Como aluno interno no Colégio Anchieta. da
( ompanhia ile Jesus, em Nova Friburgo. Colabora 11a Aurora Colegial, ganha em "certames literários' (provas parciais) postos ile "coronel'' e
"general'
Seu irmão Altivo, que o estimula 11a
criação literária, publica no jornalzinho Maio o
poema em prosa Onda.
expulso do colégio, apos incidente
com o professor ile Português.
1920
Passa a morar cm Belo Horizonte,
p.na onde se transferiu com a família.
19- I
Seus primeiros trabalhos sáo publicados no Diário de Minas na seção Sociais,
apos
contatos scus com o diretor. José Osvaldo de
A ramo
11)^") Fm concurso da Novela Mineira
obtém «1 prêmio de 50 mil reis pelo conto Joaquim
do Telhado Fscreve a Álvaro Morevra. diretor de
Para Iodos ç Ilustração Brasileira, no Rh» de
Janeiro, ijuc publica trabalhos seus nas revistas
1923
Fntra na Fscola de Odontologia e
Farmácia iii- Hei Horizonte apos exame vesti
bulat
< arta a Manuel Bandeira, quando
1024
manifesta cerimoniosamcnte, >ua admiração ao
poe Ia
( onh
n.> ( r.ii-.,!, Hon-I de Beli- Hortzon
ídrars Mano de Andrade. OsuaM
tc Bl.lisc
de A »tk I afstla do Amaral, que regressam
dc c
idades antigas \ par tu da».
cone-.p>>nB st iom Mano ik Andi.oíi
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o RA. n crônica brasileira. até o advento da crônica dc Machado de
Assis. é. em essência, aparentada ao artigo
de fundo de jornal. Mesmo as crônicas de
Paulo Barreto e de Olavo Bilac ainda têm
um ar composto e grave, a revelia da frase
de espírito ou do episódio jovial.
Machado de Assis transformou a crônica a seu modo. no comentário lírico, no
reparo risonho. no registro reflexivo. Dá a
lembrar uma velha imagem de Sainte Beuve,
que nte teima 11a memória: a do cavaleiro
que passa a galope, para ferir de surpresa
tom o leve raspão da ponta da lança.
Mas essa estocada dé passagem sabia vir
entremeada pela tiasc lírica, Irequentcmenu de sabor evocativo, em que o velho
escritor esquivo e calado levantava o véu da
confidencia, como nesta recordação da lembrança de I ri burgo para a Capital do pais:

poeta
I '~5 — Casa-se com Dolores Dutra de Morais.
Funda \ Revista. órgão modernista do qual
*>aem ires números, com Martins de Almeida,
Fmílio Moura e Ciregonario Canedo.
I(>26
Seu interesse pela profissão de farmacéutico, e não se adaptando .1 vida de fazendeiro,
Drummond leciona (ieogtalia t- Português no
Ginásio Sul-Aniericano de habita. Volta para
Belo Ilori/ontc por iniciativa de Alberto Campos,
corno redator, e depois redator-chele do Diário de
Minas. Sem conhece-lo. Villa-Lobos compõe uma
seresta sobre o poema Cantiga de Viúvo.
Wll — Nasce e vive alguns instantes seu filho
Carlos Flávio.
1928 - Nascimento de sua lilha Maria Julicta
l om a publicação, na Revista de Antropofagia de
São Paulo. iio poema No Meio do Caminho,
"gera" um escândalo literário.
1929 — Deixa o Diário de Minas para trabalhar
no Minas (ierais, Orgáo oticial do hstado. Passa
iie auxiliar de redação a redator.
1930 — Publica Alguma Poesia (51*1 exemplares). com a ajuda da Imprensa Oficial que desconta o que foi gasto na folha de vencimentos do
funcionário. O velo. imaginario, e de bdicóes
Pindorama. criado por l.duardo Frieiro.
193 1 — Moire seu pai, aos 7ll anos.
1933 — Ê redator dc A Irihuna Acompanha
Gustavo Capanema nos trés meses em que este foi
Interventor Federal em Minas Gerais.
1934 — \ oita as redações: trabalha em o F.stado
di Minas. Diário de Minas. Diário da Tarde
Publica Hrejo das Almas (200 exemplares) pela
cooperativa Os Amigos do Livro. Transfere-se
p.ir.i o Kio. como chefe de gabinete do novo
Ministro da Lducaçào e Saúde Publica. Gustavo
(apanema.
1937 — Colabora na Regista Acadêmica, de
Murilo Miranda.
1938 — Sofre um acidente de automóvel
ll'4()
Publica Sentimento do Mundn Distribui exemplares entre os amigos e escrito!(••• \svn.i
o pseudônimo de O Observador
iterario a seção < onversa de I ívraria cm Futlides. revista de SimOes dos Reis.
II — i olabora no suplemento literário de A
Manhã

Sete

"Também há
quem indique Nova Friburgo;
e. se eu me deixasse levar pelas boas recordações dos hotéis Lcucnroth e Salusse, não
aconselharia outra cidade. Mas, além dc não
pertencer ao Estado (sou puro carioca),
jamais iria contra a opinião dos meus concidadaos unicamente para satisfazer reminisccncias culinárias. Nem so culinárias; tambem as tenho corcográficas..."
hsse tom risonho e confiante, a que se
associa a rcminiseência pessoal. |á se entremostrara nalgumas das crônicas que José de
Alencar reuniu em Ao correr da pt*ruj. K
tanto Alencar quanto Machado de Assis
escreviam para folhas graves, ao tempo da
sisudez, imperial
Nosso Carlos Drummond de Andrade
molhou a sua pena de cronista, primeiro no
Correio da Manlià. depois no JORNAL. DO
BRASIL., na mesma tinia lírica e jovial, a
que associou, a boa maneira daqueles dois
predecessores. o pico da malícia apropriada.
Passam os anos, o país muda de regime
político, surgem novos líderes, outros desaparecem, o mundo se transforma, novos
valores despontam, outros encerram o seu
périplo intelectual, e Drummond continua
na sua coluna, fiel a si mesmo, fiel aos seus
leitores, e e hoje, como seta sempre ao
longo d.i vida que Deus lhe der, o mestre de
todos nós. com a juventude da palavra viva.
o encanto da prosa límpida, o cabedal de
sabedoria que ele soube acumular ao longo
do caminho percorrido.
Ele próprio, num dos livros que compôs
com o florilégio das páginas publicadas no
JB. nos deu a receita de seu oficio, ao
reconhecer, no título do volume, que De
noticias e mio mutuas faz-se a i rônica.
Faz-se? Sim. dc pleno acordo. Mas a
crônica de Drummond e única 11a sua feição
diáfana, I svoaça na página, .1 feição do
colibri que ele festejou há dias, 11a sua
coluna. Mas também sabe ser firme, e duro,
e \1r1l. quando é preciso. Não é uma pluma
— é uma bengalada rija, deslerida por mão
certeira, a serviço da inteireza moral do
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1930

1942 — A Editora Jose Olvmpio publica Poe*
sias.
1943 - l ma (iola d* Neneno e 0 título de sua
tradução de I herese Üesquevroux. ile François
Mauriac, que publica
1944 — Sjltgem Confissões de Minas, por
iniciativa de Álvaro Lins.
1945 — Publica A Rosa do Povo e O (ierenle
Colabora no suplemento literário do Correio da
Manhã e na Folha Carioca Deixa a chefia do
gabinete de Capanema. A convite de l uiz Carlos
Prestes é o co-diretor de Tribuna Popular diário
comunista, juntamente com Pedro Mota Lima.
Álvaro Moreira, Avdano tio Couto Ferraz e
Dalcídio Jurandir Discordando tia orientação do
jornal, afasta-se meses depois
1 946 — Pelo conjunto de sua obra. recebe o
prêmio da Sociedade Felipe d' Oliveira
1947 — Data de publicação de sua tradução de
I es I iaisons Dangcreuses. de l ados.
1948 Publica Poesia ale Agora I colaboradoi de Política e I elras de Odylo Costa, tilho
1 nquanto acompanha o enterro de sua mãe. em
It.ibira. c exi» utado no 1 e.itro Slnnicip.il do Rio.
o Poema de Itahira de ^ illa l obos. composto
sobre o seu poema \iagem na Família
1949 \*»|ta a escrever em o Minas (irrai* F
ano também ik> casamento de sua tiiha Mana
Julicta vom o escritor e advogado argentino
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Com o rolar do tempo, ora o prosador
se dissociou do poeta, ora ambos se confundiram, a serviço desta singularidade — o
gênio do escritor.
Tenho bem nítido na memória o instante em que Drummond. com as iniciais de seu
nome, iniciou no Correio </<; Manha as duas
colunas cm grifo de sua ohra contínua de
cronista carioca. Carioca? Sim. Como Artur
Azevedo, que veio do Maranhão. Como
Urbano Duarte, tjue veio da Bahia. Como
Medeiros e Albuquerque, que veio de Pernamhuco. Como Álvaro Morevra. que veio
do Rio Grande do Sul. I Rubem Braga, que
veio do Espírito Santo. Ou seja: a capacidadc de surpreender o mundo, visto de Botafogo ou de Copacabana, de São Cristóvão ou
da Tijuca.
Um desses cronistas. Medeiros e Albuquerque. recomendava, para a eficácia do
texto de jornal, a sua composição na linha da
peça teatral cm trcs atos: 110 primeiro ato. a
exposição do tema; no segundo, o debate;
nu terceiro, conclusão.

o

cronista

atento

a

tudo

BRASIL

cronista, modelo de companheiro, exemplo
de homem de bem.
Quando se anunciou o nascimento do
brasileiro que perfaria os cem milhões de
nossa população, Drummond comentou o
fato numa crônica, pretexto para esta digressão evocativa; "Olho para esse brasileiro
cem-milhóes, nascido ontem 011 por nascer
daqui a algumas semanas, como se ele fosse
meu neto... bisneto talvez. Pois quando me
dei conta de mim. isto aí era 11111 país de vinte
milhões de pessoas, diluídas num território
quase so mistério, que aos poucos se foi
desbravando, mantendo ainda bolsões de
sombra. Vi crescer a terra e lutarem os
homens, entre desajustes e sofrimentos. Os
niaiorais que dirigiam o processo lá se foram
todos. Vieram outros e outros, e encontro
nesta geração o novo rosto da vida, que se
interroga. Há muita ingenuidade, também
muita coragem, e os problemas se multiplicaram com o crescimento desordenado. Somos mais ricos... e também mais pobres."
Já se observou que a palavra escrita,
quando concebida esteticamente, com o valur c o sentido da obra de arte, é um
privilegio, porquanto traz consigo o poder
de sobrepairar ao tempo. Realmente, o
efêmero, no comentário de um Drummond,
tende a perder a perecibilidade, e a adquirir
perdurabilidade, convertida em substância
do verso ou da prosa literária.

s,OU inclinado a admitir
que. ao examinarmos, no seu conjunto, a
vasta obra de Drummond. dificilmente demarcaremos, em muitas de suas crônicas, a
fronteira cm que se dissociam o poeta e o
prosador. N;io necessitarmos recordar o \elho reparo segundo o qual o pássaro, mesmo
andando, deixa sentir que tem asas. A
poesia dc Drummond. como instrumento de
criação na captarão do mistério da vida
circundante, recorre também a prosa lírica.

1 é quase verso. Ou é verso genuíno, que
surge dos olhos de uma criança, do homem
que parou para olhar a nuvem dc poeira, oti
a pedra que nos estorva no meio do caminho.
As crônicas compõem o verdadeiro diário de Carlos Drummond dc Andrade Bastara reuni-las. obedecendo à ordem cronológica, para dai resultar o diário monumental
do escritor, mêsmo nas ocasiões em que ele
parece deixar dc lado o comentário da vida
corrente, para nos dar o conto, a anedota, o
pequeno ensaio critico. K o seu espelho ao
longo do caminho, consoante o stmile que
Stendhal foi buscar em Saint-Réal.
Ouço di/er que Drummond está fazendo oitenta anos. Oitenta? Eis ai um belo
tema para uma crônica do próprio Drummond — como só ele poderia escre\é-la.
Oualquer coisa como o cronista diante do
espelho. Ou o espelho diante do cronista.
O crande escritor incorporou-se ao
JORNAL DO BRASIL na hora da maturidaile gloriosa. Combativo — porque afirmativo — Drummond já havia alcançado aqueIc altiplano em que a restrição alheia só pode
ser um equivoco ou uma forma de desencontro lamentável.
Ao publicar aqui as suas crônicas, o
poeta insigne, nosso mestre, fez deste jornal
o traço de uniáo entre a sua mesa de
trabalho e o seu novo livro. O JH tem dado
em primeira máo, no seu Caderno B, os
sucessivos livros de crônicas e de pequenos
contos de Carlos Drummond de Andrade,
nos últimos anos. Ouer isso di/er que, assim
como o JORNAL DO BRASIL faz parte da
biografia de Carlos Drummond dc Andrade,
também Drummond laz parte da biografia
do JORNAL DO BRASIL. L daí o ar de
festa com que o vemos chegar aos oitenta
anos — fiel ao seu espirito jovem — saudado
pela unanimidade de nossos aplausos.
Josup Montelto e escritor, membro da Academia Brasile-ra de Letras e colaPorador do
JORNAL DO BRASIL

Manuel Grafia Etcheverry, que passa a morar em
Buenos Aires.
1950 - Vai a Buenos Aires para o nascimento
de seu primeiro neto, Carlos Manuel
1951 — Publica Claro Fnigma. Contos de
Aprendi/ e A Mesa
Em Madri, aparece o volume Poemas
1952 — Publica Passeios na Ilha e Viola de
Bolso
1953 — Deixa o cargo de redator do Minas
Gerais. Vai a Buenos Aires conhecer o segundo
neto. I.uís Maurício. I publicado o volume Dos
Poemas, em Hueni». Aires.
1954 — Publica Fazendeiro do Ar e Poesia ate
Agora, a tradução de I es Pavsans. de Balzac.
Inicia na Radio Ministério da Fducacáo. em
dialogo com I va Cavalcanti, a série de palestras
Quase .Memórias No Correio da Manha, ascrómc.ts Imagens, mantidas até 1969.
1955 — I editada a Viola de Bolso Novamente
Fncordoada O livreiro Carlos Ribeiro publica
Soneto da Huquinagem. como pie-eme aos
amigos.
1956 — Surgem 50 Poemas Fscolhidos pelo
Autor Alem da tradução de Albertina Disparue.
ou La hugitive. de Prnust
1957 — l aia. Amendueira e Ciclo sáo publicados
195S — Na Coleção Poelas dei Siglo \ tinte. <ie
Buenos Aires, e editada uma pequena seleção de
se us poe ma v
1959 — Ano ile public. içãode Poemas I ncenação de Dona Rosita Ia Soltrra de Garcia Lorca,
baseada em sua tradução, pela qual recebe o
prêmio Padre V entura, do Círcuio Independente
de Críticos Teatrais
1960 — A Biblioteca Vacional edita sua traduCão ile Oiseaux-Mouehes Orthorvnques du Bresil.
de Descourtilz. Vive seu terceiro neto, Pedro
Augusto, em Buenos Aires
1961 — Colabora no programa (Juadrante, da
Radio Ministério da Fducaçâo
1962 — Publicados I içao de Coisas, \ntolo^ia
Poética. \ R«»|s;i \ a \ ida Alem das traduções de
I. Oiseau Bleua. dc \laetcrlinck e I es Fourberies
de Seapin de Moliore,
segunda, que O
1 abíado encena, recebe «
Padre \éntura
do Chile, o
1963 Pubhi.i-se, er
opüsculo Pik si.i
( arlos Drummond de \ndrade I . no Brasil, a tradução de Sult de Kmut
Harmun. (ianha os pr^tnkn Fernando Chinagíia.
da l mão Brasileira de Lsci!t*>rcs e Lutsa Cláudio

de Sousa, de Pen Club do Brasil, por Lição de
Co'sas E também o ano em que participa do
programa Vozes da Cidade, da Rádio Roquette
Pinto e dá início a Cadeira de Balanço, na Radio
MEC.
1964 — Edis" áo da Obra Completa, pela
Aguilar.
1965 — Publicação de Antologia Poética, em
Portugal, in the Middle of lhe Road. E^ados
Unidos: Poesie. Alemanha. Rio de Janeiro em
Prosa & \erso, cm colaboração com Manuel
Bandeira, no Brasil Colabora em Pulso
1 966 — I dição de Cadeira di- Balanço e Naiteh
<hIi Knsen (este na Suécia).
1967 — Ano fértil saem do prelo \ersiprosa,
Jose & Outros, t ma Pedra no Meio do Caminho,
Minas (>erais (Brasil), Mundo. Vasto Mundo
(Buenos Aires) e Fwika Strachu (Praga).
1 968 — Publicação de lioitempo e A Falta que
A ma
1 969 — Deixa o Correio da Manhã e passa a
colaborar noJORNAl DO BRASIL. L o ano em
que sai Reunião
19/0 — Caminhos de João Hrandao. poemas e
crônicas, chegam âs livrarias.
1 ^71 — Ano de Seleta em Prosa e \ erso. textos
dc C D A. escolhidos por ele mesmo.
19/_ — fc editado O Poder l Itrajovem.
197j — Publicadas av crônicas reunidas em
Impureza do Branco e as poesias de Menino
Antigo
1974 — Publicação de Noticia* e Não-Notwias
fa/-se » Crônica. Ganha o prêmio de p«H'sia da
Associação Paulista de Críticos Literários.
1975 - Em eJuao de luxo. J.i Alhumhramento. sjo publicados poemas em Anuir. Amores.
Nacional Walmap, de poesia e
Ganha o Prêmio
recusa, por "moti\os de consciência'* (a premia*
çâo era do Governo) o Prêmio Brasília de Ltier»tura da Fundação Cultural do Distrito Federal.
1 *-^77 — Ano de uma edição particular — \
N isitj — de Os Dias Findos, crônicas e da edição
búlgara de Sentimento do Mundo.
1978 — Sio publicados poemas cm O Marginal
Clorindo t?ato
197^ - -\no de poesia em Ksqurcer para
I embrar
1980 - Sai \ Paixão Medida poeMJ.
1981 Ano de Contos Ptausnrts, edição IR
t m preparo .* edição de X I içao do \migo. cartas
re.i
Je Mario .H Andrade
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Ü^TABIRA — Os contemporâncos dc Carlos Drummohd de Andrade sempre
foram minoria na tentativa de defender o poeta
das criticas que lhe fazem os conterrâneos de
gerações mais novas, por não querer ele voltar A
sua terra natal. Agora, porém, as posições se
invertem, e no dia 31 de outubro — quando
Drummond completa S(l anos — entre 40 e 50 mil
folhetos com poesias suas serão espalhados pelas
ruas dá cidade.
• Km setembro, fez 28 anos que Drummond
aqui veio |K*la última vez (traslado dos restos
mortais de sua mãe, Julicta Augusta Drummond,
para Belo Horizonte). Desde então os itabiranos
só puderam homenageá-lo a cada aniversário.
Ausência é justificada pelo poeta com o argumento de que lhe seria doloroso rever a cidade, cada
v ez mais desfigurada pelo progresso que a mineraçáó da Companhia Vale do Rio Doce trouxe para
cá.
Hnl re os mais velhos itabiranos, são poucos
os que retornam, como foi o caso do Embaixador
Antonio Camilo de Oliveira, falecido recentemente aos 93 anos, delegado do Urasil na confercncia de São Francisco, um dos que elaboraram a
Carta da Organização das Nações Unidas. Vinha
sempre passar a Semana Santa na cidade, mas
limitava-se a ficar recolhido ao sobrado que a
família mantém no começo da Rua Tiradentes,
das poucas onde ainda existe alguma coisa intacta
do tempo em que dominavam as construções de
pau-a-pique.
Dona Zoraida Diniz, 89 anos, pertence A
família itahirana dc músicos c era quem emprestava revistas ao Carlito (como chamava Drumniond), então um adolescente.
— Ele lia revistas velhas que nos enviava
uma prima portuguesa que morava no Rio. Gostava muito de ler A Careta c Fon-l-'on revelou Dona
Zoraida, que ainda guarda o bilhete de uma amiga
— a Ninita Castilho, filha do padrinho dc batismo
dc Drummond, que diz: "Zoraida. o Carlito, em
confiança, levou suas Caretas.
Essas e outras lembranças, como a época cm
que Drummond foi caixeiro no armazém do
Randolfo Martins da Costa, como recorda Caio
Martins da Costa, seu ex-colega de francês no
mestre Emílio, figuram no rol de justificativas de

em

forma

Drummond. das quais não abre mão, para não
mais voltar à cidade que o viu nascer. Isso lhe
valeu, por parte da maioria dos itabiranos frustrados por sua ausência nas homenagens prestadas,
quase três décadas de antipatia, mesmo que
velada.
Itabira segue hoje um ritual, que se repete
sempre cm outubro, quando o poeta é discutido
até nos bares da periferia. Drummond começa a
ser estudado e analisado na Semana da Paz. que
antecede ao dia 9 de outubro, data de fundação da
cidade, e que se prolonga com maratonas, jogos e
concursos culturais até o dia 30, véspera do
aniversário do poeta. Sua presença, pelo menos
no encerramento dos festejos, já foi pedida por
dezenas de caravanas de itabiranos, que sempre
voltam frustradas do Rio.
A última grande tentativa de trazer Drummond foi em 1972. quando ele completou 70 anos.
O poeta mandou em seu lugar uma gravação em
cassete, agradecendo as "generosas homenagens à
minha pessoa, pelo fato de eu estar fazendo
anos". Passados cinco anos, recusaria a inaugurar
uma avenida com seu nome. Mais tarde, uma
comitiva regressaria do Rio com a notícia de que
também recusava o convite para escolher o lugar
onde gostaria de ver remontada a casa-sede da
fazenda do pontal, porque lá teria apenas passado
alguns dias, que não lhe deixaram muitas lembranças. ("Oh que saudades não tenho/de minha
casa paterna" — Edifício Esplendor). As justificativas do poeta não convenceram seus conterrãncos, que então intensificaram suas críticas ao
poeta.
Três anos depois, em l('80, surgia um tablõide mensal. O Cometa Itabirtmo — dizendo-se
"independente" e disposto a põr fim à cobrança
da presença física de Drummond. Sua linha de
ação: a divulgação das obras do poeta, intercaladas de entrevistas. Sabiamente, os editores do
jornal deram destaque a uma entrevista com o
His|xi de Itabira, Dom Mário Gurgel, que atacou
o desprezo da população pelos valores culturais,
culpando por isso, cm parte, o fato de a cidade
receber muitos forasteiros.
Conseqüentemente, o que menos Itabira tem
é itabiranos. E os itabiranos não tem mais como
último ideal ser Prefeito de Itabira, mas ser
superintendente da Vale do Rio Doce, de modo
que a companhia se tornou mais importante do
que a cidade. Isso faz com que Itabira fique
cercada de um marcante desinteresse coletivo, o
que é um ponto negativo.
A entrevista, para surpresa dc muitos, des-

de

coração

portou a comunidade jovem para um questionamento sobre os motivos do afastamento unilateral
do poeta.
Seria um desrespeito a sua inspiração
querer sua volta aqui. A vinda de Drummond é
questão fechada para nós. pois achamos que ele
está sempre presente em Itabira, com suas preocupações pelo futuro da cidade — afirma Carlos
Cruz, 26 anos, de O Cometa Itahirano, que está
promovendo o I Salão Nacional dc Humor de
Itabira — prêmio Carlos Drummond de Andrade.
Quando esteve na casa dc Drummond no
Rio, ficou impressionado:
O poeta está atualizado sobre os problemas da cidade, a destruição das casas coloniais e a
exaustão da mineração.
Hoje. minha geração já nAo sofre, como a
anterior, os traumas dessa ausência. Acho que o
Carlos não vem porque tem muitos motivos,
porque sofreria muito, já que as coisas belas do
seu tempo dc Itabira estão sõ na sua memória, na
sua lembrança. Elas não existem mais — justifica
Marbel Araújo Andrade. I1' anos, sobrinha-neta
dc Drummond, primeira colocada na maratona
Vida e Obra tio Poeta Carlos Drummond de
Andrade, realizada este ano pela Escola Mestre
Zeca Amâncio.
Mabel não acha difícil falar sobre a obra do
tio-avô.
Acho que o sangue ajuda um pouco —
comenta cm tom de brincadeira.
Para ela o poeta não tem raiva dos itabiranos.
Se ele ja tinha muitos motivos para não voltar, a
doença da esposa, dona Dolorcs. é mais um.
Carlos Cruz garante que ho)e Drummond já
está mais presente nas escolas de Itabira.
Já tive preconceitos contra ele, porque na
escola, pelo menos de 1()<»N a ate bem (v>uco
tempo, os professores de Português não achavam
Drummond digno de ser lido. Hoje a mentalidade
dos professores é outra.
Raimundo Macedo, dono do Bar Mundico,
atesta o que Carlos Cruz afirma.
Hoje as coisas mudaram bastante. Tenho
três filhas que são professoras c a criançada do
grupo é fanática para conhecer Drummond.
Uma das netas de dona Ouinininha (Evantina
Pereira Guerra), dc 88 anos — que em 1948
comprou a casa onde Drummond morou, na
antiga Praça Municipal, atual Praça do Centenário — chegou a telefonar para o Rio, para saber
de viva voz a razão do afastamento. A Ludmila
Martins da Costa Guerra, 17 anos, o poeta disve
"porque todos se foram
já
que não voltava mais
emluira para o Cruzeiro (cemitério), mas você é
muito jovem para entender isso".
Dona Ouinininha, cujo marido comptou em
ll>4X a casa que foi de Carlos Paula de Andrade,
pai do poeta, anula sc lembra da ultima visita que
Drummond fez a cidade. I le ioi levado à casa
paterna pelo irmSo, Altivo Drummond de Andiade, e ficou menos de meia hora.
Hoje a casa t muito visitada, como se fosse
atração turística, e todos pedem para \et o quarto
em (|ue viveu Carlos Drummond e o canteiro do
jardim, em forma dc coração, deixado por ele.
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Desenhorecorte
feito por
Beatrix
Sherman,
em 1923
Itabira mudou muito, o
progresso (e a Vale do Rio Doce)
modificaram-lhe a paisagem. Mas
ainda está lá o coração do poeta
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Duas

o
sobre
palavras
poeta
"Drummond
"A
"Considerando-se homem de ferro,
é o poeta da nossa naciopoesia de Drummond é o produto
nalidadc, é o norte, a nossa luz, a nossa nau.
Drummond dá nova associação de ferro a
raro do equilíbrio entre a inteligência e a
Lamento que todo o país, independente da
um tipo superiormente humano. Ele é um
emoção. Mas uma inteligência que é sobrevontade do próprio poeta, não viva esta data
tudo ética — critica e autocrítica — e que
poeta triunfalmente de ferro".
na sua plenitude através de todos os meios
bebe na generosa fonte da solidariedade, da
Freyre,
sociólogo)
(Gilberto
de comunicação, nas universidades, nas fãfraternidade, do inconformismo. Tudo isso
¦
"Djavan
bricas, nos hospitais, nas associações de
expresso recatadamente, com mais ironia
quer um lugar ao sol. Por
bairro, nas comunidades de base. nos parmerecimento, vai ter. / Ultimamente Djaque alarde. Clara, densa e sempre jovem, a
sua poesia lembra a água."
van, dia e noite, vive a ler / As poesias
ques, nos morros, nas lojas, na igrejas, nos
colégios, enfim, nos campos, nas cidades e
completas dc- Carlos Drummond, Sugeridas
(Ferreira Gullar, esrritor)
nos mares brasileiros."
¦
como por encanto no horizonte do seu
"Eu
(H-rnanda Montenegro, atriz)
apetite / De poesia vivida, poesia provada,
pediria à juventude brasileira que,
¦
no dia 31, dedicasse algumas horas de leitura
palavra dita em alma I Surdinada, solene,
"Grande
à obra de Drummond. Estou certo de que os
exata, clara, vera, vivida. Ai que saudades
poeta, grande caráter, grande
amigo: para mim o mundo não seria o
nossos jovens se sentiriam orgulhosos de ser
que eu tenho do tempo em que, Djavan, /
mesmo sem Carlos Drummond de Andrade.
Jovem discípulo procurando o .Mestre, /
contemporâneos desse grande poeta e proEncontrei não a pedra na estrada / Mas a
sador."
(Otto I .ara Rezende, escritor)
estrada de pedra que vai á fonte de tudo / Ou
¦
(Cyro dos Anjos, escritor)
"Antigamente
nada, mas vai sem medo palmilhando poeira
eles morriam na casa dos
¦
"Drummond é lindo!"
20 anos. como Castro Alves ou mal chegae esperança/*
dos aos 40. como Gonçalves Dias. Neste
(José C arlos Oliveira, escritor)
(Caetano Veloso. compositor)
"osso novecentos um Manuel Bandeira,
¦
¦
"tísico
"Deixei
"Drummond é a maior figura intelecapesar de
de ser ateu para acreditar num
profissional", chegou aos
82 h ( arlos Drummoriü dc Andrade, nos
deus que é o Carlos Drummond de Antual do Brasil contemporâneo e uma das
seus enxutos e luminosos xu anos, promete
drade-"
maiores da história do Brasil. De unia huchegai pelo menos aos W2. E, Deus tem
(Mario tago, atorl
mildade que se aproxima da humildade de
sido bom para nos
¦
São Francisco de Assis."
'
{Rachel de Queiroz, escritora)
Acho Drummond o poeta brasileiro
«Alceu de Amoroso Iuna, escritor)

mais importante não sõ entre os contemporáneos como entre os do passado."
(Pedro Nava, escritor)
¦
"Extraordinário
poeta e grande prosador, Drummond representa um dos pontos
mais altos da literatura brasileira de todos os
tempos."
(Afonso Arlnos de Mello Franco, jurista)
¦
"Toda obra de Carlos Drummond de
Andrade é amparada pelo ix>m gosto e pela
alta musicalidade que ela contém."
(Francisco Miguone, compositor)
¦
"Desde
que me vivo, convivo com a sua
obra. por íntima afinidade. Sei de muitos
que, como eu, se nutrem dela, para sobreviverem na contenção e força, na esperança
sem ilusão, na bondade e Jx*kva. Que o
poeta continue por muitos e muitos seculos!"
(Antônio llouaiss, escritor)
¦
"Glória da literatura brasileira ao lado
de Machado de Assis, um dos maiores

poetas de nosso tempo em todo o mundo,
padrão de dignidade intelectual e extraordinâria figura humana — e um dos meus
grandes orgulhos ser seu amigo e admirador
desde os 18 anos."
(Fernando Sabino, escritor)
¦
"Eu não sei como seria a minha vida
sem o Drummond. É o maior pt>eta e i meu
amigo."
(Tom Jobim, compositor)
¦
"Eu espero
que. como urr. bom fazendeiro do ar. ele continue arando nuvens de
imaginação e fantasia durante outros tantos
St! anos."
(Fernando Torres, ator)
"Considero Carlos Drummond de Andrade um di* homens importantes já nascido-, em nosso pais Homem com H maiusculo Orgulho-me e me desvaneço de nossa
amizade de perto de meio século."
(José Olvmpio. editor)
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DRUMMOND

De frente, de perfil,
cara alongada como
nos desenhos
animados,
Drummond gosta de
auto-retratar-se. As
formas são muitas,
mas a assinatura é
sempre a mesma:
CDA
A sala ampla, clara,
três Portinaris: um rctrato de Maria Julieta
adolescente, um negro
JL ^
"cheio
de dignidade" e um desenho a lápis em que o pintor
deixou registrada carinhosa dedicatória. E mais quatro Binachis,
um Lúcio Cardoso, um Heitor
dos Prazeres. Presentes de amigos ("Eu não teria dinheiro para
comprá-los...")
o poeta
que
não
apenas
guarda
por isso, mas
sobretudo porque, homem plural

que c, tem muita sensibilidade
também para as artes plásticas.
Adora desenhos. E chega mesmo
"um
a considerar-se
desenhista
frustrado", que nem o contorno
de uma mão sabe traçar direito.
Mesmo assim, tenta. Autocaricaturou-se algumas vezes. Aventu-
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D
Drummond no traço de
Sãhat, caricaturista
uruguaio

rou-se a rabiscar perfis de amigos
fraternos, como Manuel Bandeira. E por outro lado foi caricaturado por uma infinidade de artistas, profissionais ou bissextos: Di
Cavalcanti, Gilberto Freyre, Ribeiro Couto, Augusto Rodrigues. Moura, Alvarus, Emílio
Moura, Sábat, Chico Caruso,
Luís Jardim, Lan, Luís Martins.
— Adoro caricaturas. E como
lastimo não ter conhecido pessoalmente este artista notável
que foi J. Carlos.

CDA visto por
Augusto Rodrigues
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Embaixador, o
Ribeiro
poeta
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r fez
memória o traço
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Perfil a traço
fino assinado
pelo sociólogo
escritor
Gilberto Freyre
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Um
Drummond
mais informal
nasceu da
caricatura de
Di Cavalcanti
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De Moura, o
caricaturista
mineiro,
Drummond
recebe
anualmente um
cartão de Natal

C itada pelo poria, quando este se
referia às novelas, Joana Fórum ernocionou-se, disse que unha urna liisió•
ria a contar, pediu alguns minutou
para escrever suas linhas sobre os HO
anos de Drummond. Depois, infornu>u ter Jeito quase uma carta.
— Não estou Jatando
para os
leitores, mas com ele.
"Drummond
foi oride comecei a ler e continuo. Meu ponto
de referência desde adolescente.
Esperávamos o mesmo ônibus na
Central do Brasil pra voltar pra
casa. Ele voltava no ônibus e eu
voltava nele. que nem sabia. Era
a "minha viagem". Eu tinha 15
anos nessa cpoca. Depois desçobri numa crônica sua — Dr Rodolfo — que tínhamos o mesmo
médico e o mesmo sentimento a
respeito dele. Dr Rodolfo morreu. Drummond, mas lembra o
perfume que vinha dos cabelos
dele quando encostava a cabeça
110 peito d.i gente? Agora você
me cita e eu desabo toda Mas
valeu Meu amor foi retribuído."
(Joana Fomm, atriz)
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Ao alto (D),
mais magro
entre Mario
A'eme, José
Lins do Rego,
Ayres da Mata
Machado
Filho, Álvaro
Moreira e Di
Cavalcanti,
perfilados por
Luís Martins

"Anos atrás. repórter
do Diário de
Noticiai, fui fazer uma entrevista com o
dramaturgo espanhol D Jacinto Benavente,
que viajava para Buenos Airesr Pergunteilhe: — Oual o escritor "brasileiro de seu
conhecimento?". Indeciso, não soube me
responder de pronto. Mas a certa altura
lembrou-se de que havia lido e gostado de
um poeta chamada D Carlos...Completei —
D Carlos Drunimund? — Si. si, Don Carlos
Drummond. mui grande poeta de mi país".
Digo eu: se um Prêmio Nobei de Literatura
opinou sobre nosso D Carlos Drummond. o
que poderá acrescentar este pobre homem
de Caruaru?"
(João Conde, jornalista)
"Ser amigo do nosso
poeta maior é um
privilégio, E eu tenho este privilégio."
(Alvarus, caricaturista 1

Joana Fomm, a admiração
recíproca te antiga)

a.

"Nada
posso acrescentar sobre Carlos
todo
mundo ja nâo saiba Para mim ele
que
é um cara bacana, jovem e conseqüente,
qualidades muito difíceis de se encontrar
Somos grandes amigos e ele esta sempre me

ensinando coisas. É bom aprender com ele.
Que avozáo que eu tenho!"
(Pedro Augusto,22 anos, neto de Druiniuond)¦
"Desfrutar da amizade de Drummond.
que eu tenho há longos anos, é uma das
grandes alegrias da minha vida."
(Plínio Doyle, bibliofilo)
¦
A pedra do meio do caminho se tornou
monumento.
Uma tlor brota do asfalto carioca para
saudar-te.
Minas ainda há e ja não doi porque és
eterno.
Fazendeiro do Ar e da Ane.
(Dom Marcos Barbosa, escritor)
¦
"Drummond
é um mineiro carioca do
Brasil universal. É poeta moderno primitivo
e acadêmico quando quer. Pra mim ser
poeta não e só saber transar com .1 palav ra.
O importante e o conteúdo e as opiniões
indiscriminadas, descomplexadas e comprometidas como as do Drummond que. corajosamente, se expiessa 11a hoia certa como

uma vez escreveu: "Não prendam Nara
Leão." Ele e uma das rosas do poso."
(Martinho da Vila, compositor)
¦
"Carlos Drummond de
Andrade ocupa
no Brasil de hoje um principado na poesia
que ele mesmo considera que não merece.
Mas na verdade é seu pelo alto valor da obra
realizada e que ficará como testemunho do
prestígio da vida literaria nacional 110 tempo
que vivemos."
(Austregésilo de Athayde, presidente da A cademia Brasileira de Letras)
¦
"E unia criatura de
uma delicadeza e
sensibilidade incomparáveis, uma
grande
ternura e paciência com a admiração da
gente O amigo mais doce e um dos meus
orgulhos de ser mineira."
(Maria Lúcia (lodo), cantora)
¦
"O Carlos Drummond
cria nos seus
admiradores uma gtande dificuldade: e saber se e maior o poeta, o prosador ou o
homem de caráter que e um exemplo de
integridade e de interesse pela causa da
coletividade
(Barbosa Lima Sobrinho, jornalHta)
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anos

Sc dependesse do poeta, os 80 anos
nem seriam notados, as comemorações
muito discretamente vividas, cm casa,
na intimidade, ou em qualquer outro
lugar, mas sempre sem festas, sem saudações efusivas, sem homenagens. De
um ou outro amigo mais antigo e chegado poderia vir um cartão, um tclegrama, um abraço. E só. Oue ninguém se
incomodasse com presentes. Reportagem em jornal? Inútil tentar. Quanto
mais um caderno.
Isso se dependesse do poeta, que
prefere as coisas como cie mesmo, tímidas, discretas. A idéia de ser o centro
das atenções o apavora. Daí ter deixado. por tanto tempo, que se criasse à

sua volta a imagem de homem difícil,
inacessível, impossível de entrevistar.
Apenas imagem. No fundo, alem do
artista elegante e sensível que todos
sabem, é alguém cm quem se pode
encontrar a todo instante, no convívio
diário ou numa entrevista, esta combinação rara dc delicadeza e humor.
E como não dependia do poeta —
"Acho
—
que talvez seja inevitável..."
a
com
concordou cm cooperar. Não
feitura de um caderno, que na certa o
colhe dc surpresa, presente antecipado
(o aniversário é no domingo, dia 31).
Mas com uma ou duas matérias que
abordassem as relações de sua obra com
a música, o cinema, o teatro, artes

em

outras que não a dc versejar. Mas a
entrevista acabou virando três. As conversas, num total de quase nove horas,
não só se alongaram mais do que o
esperado (para prazer do entrevistador), como também tomaram, inevitavelmcnte, outros rumos (para preocu"Náo estarei
pação do entrevistado):
falando bobagem demais?"
Música, cinema, teatro, E também
a vida, longa e rica. Suas lembranças,
seus amigos, os fantasmas expulsos em
forma dc verso. A Minas distante, o Rio
adotivo. Assuntos vários como a literatura, o jornalismo, a política. Uma volta
ao passado para reviver o menino oprimido e o adolescente anárquico que
Rogério
Rogdrio Reis

flor
João Máximo
aparente ou simulada. Ao negar sua
importância, mesmo como escritor, lança mão dc toda sorte dc argumentos. O
mais forte deles é de que, afinal, nenhuma pessoa é mesmo importante, todos
nós não passando de meras formiguinhas, insignificantes e transitórias.

explicam o homem cético. Crer ou náo
crer em Deus, valer ou não a pena a
poesia, ser ou não ser imortal. O poeta
conta histórias de sua vida literária e
burocrática. E também pessoal, ele que
não gosta dc falar de si mesmo.
É um homem extremamente gentil.
De uma mente ágil e brilhante como a
dc um menino mineiro do seu tempo —
um tempo em que cada menino mineiro
parecia destinado a ganhar o mundo
("Não eu, que não tenho importância
alguma..."). Duas coisas, entre tantas
outras, impressionam: a modéstia e a

— Importante é a vida — costuma
dizer.
Uma vida a que se entregou por
inteiro nesses 80 anos, ao impulso de
sonhos c desencantos, desejos e inquietações, esperanças c descrenças. E acima dc tudo embalada de poesia, muita
poesia.

juventude desse octogenário cm flor. E
não se pense que a modéstia seja apenas

^^^)homem

preocupado
"Sabe
que
Que

às vesperas
octag6simo
vésperas do octagésimo
vein do poeta as
O
(9 sorriso "...
jovem
jo
comigo."
tern sido muito generosa comigo
a vida te/n
aniversário:
aniversdrio:

eija-flores,
animais,

flores,
"Não

creio
mas

também

motivo

para

W "V RI MMOND pede desculpas pela desarÊ U rumacao do escritório, unia espécie de
santuário onde exerce religiosamente o
seu oficio Mas nau há desarrumarão. Apenas a
máquina dc escrever aberta, à espera de que as
máos magras do poeta venham passar para o
papel seus v ei sus. sua prosa. O toca-discos fica
meio escondido a um canto. Os discos, separados
de de/ em de/ e devidamente numerados, são
protegidos entre livros grandes e pesados. Tudo é
muito simples e organizado, como o próprio
I >rummond. Uma cerâmica de Antônio Poteiro,
um nu dc Bianchi, um quadro de Kafael Alberti, a
chave de ferro que abria a porteira da já extinta
fazenda o pai Nu quarto ao lado. outra estante,
igualmente repleta (hoje, a maioria dos livros que
recebe lê c pass.i adiante, por absoluta falta de
espaço). \li está, cuidadosamente guardada, a
coleção encadernada da Cuma Abie. deliu,ido.
um dos \olumes
Veja como o Hermes da I onseca era
l.'s' g.ldo
\ epiKj era a que antecedia o casamento do
Marechal tom Nair de fefte A revista mostra
inúmeras « /wjlw sobre o assunto, « Presidente
dcslolhando s* margarida. o Presidente vestido vie
noiva

plantas.

em
não
não

Deus,
tenho
crer"

Isso. naturalmente, foi antes de a censura
obrigar a Careta a se comportar. a trocar a política
por coisas inofensivas.
li mostra a capa de um número mais adiante,
um inocente banho de mar ocupando o lugar que
antes seria destinado a uma critica ao Marechal O
poeta parece saber de tudo. daquele e de outros
tempos. Mas insiste que não Diz que e absolutamente verdadeira a história que contou outro dia,
numa crônica. Queixava-se de náo ver há muito
tempo um beija flor. o que provocou protesto da
vi/inha de baixo:
Não ve porque náo quer.
1 a vizinha informou-o de que i«hIos os dias,
ali mesmo, em sua janela, pousava um beija-flor
Ora. se eu náo sei o que se passa aqui. na
minha janela, como posso saber o que se passa no
mundo'
Beija-flores, flores, animais, plantas, Drumíi'on.1 revela ler um profundo interesse pela
•t.iti.re/a, pelo str vivo Qualquer »er vivo
Outro dia um bichinho começou a voar
*oh?e o papel em que eu escrevia V oava por ali.
tm tor •" .11 lu/. '!•< !e num, Senti-me tomado
•le grande tioB> < omo st uma corrente ineonsciente ligasse t<n1os »is seres do Universo E essa

sensação náo acontece so comigo I: muito conhecido o episodio que se passou com (iocldi. Certa
ve/. ele \iu uma barata sem perna caminhai sobre
o pó da madeira em que criava uma de suas
gravuras. Goeldi suntiu-se ligado á barata, identificado com o bicho. Uma criatura vil, mesquinha,
e no entanto o artista tornou-se amigo dela.
Lssa corrente inconsciente ligando todos os
seres do Universo náo teria algo a ver c\>m Deus?
poeta acredita em Deus?
Sou agnóstico. Nao creio em Deus, mas
também náo tenho nenhum motivo para náo crer.
Na verdade, náo tenho meios para discutir o
assunto, lia muitos deuses espalhados pelo mundo Os chineses lém um deus, os hindus outro, os
antigos vários outros, li todos funcionam. Deus
existe na medida em que acreditamos nele Sei
que há pessoas que, no sofrimento e no desespen». apelam para Deus. I: são atendidas. Já a mim
a explicação divina náo convence. 1: as religiões?
Veja a Católica: santos cassados, padres discutiveis. Má muito folclore em torno de tudo isso.
mbora saiba que. para inúmeras pessoas, a
religião e importante. Pessoas que crêem U que,
cm nome dessa crença, tentem praticar todas as
virtudes. Eu, porém, náo consigo acreditar em
nenhuma religião. Nâo me gabo disso, porque,
afinal, náo e uma constatação científica. Sou um
indivíduo que pcrdíii o senso do divino, mas que
o respeita.
m V RliMMOND confessa que ás se/es é
Ê M levado a gostar mais dos animais do que
animais, segundo ele.
JLr das pessoas.
náo tém defesa. Da mesma forma, as plantas o
Sensibilizam muito. A reflexão que se segue
parece ter muita relação com um poema de mais
de 40 anos atras ("Por que tiz o mundo? Deus se
pergunta e se responde: Náo sei..."):
Oue coisa bonita as plantas! Indago-me
por que tera sido criada a beleza. A resposta de
que ela existe para que o homem a aprecie não me
serve, h a sublime beleza das selvas, das matas
virgens, dc locais aonde o homem ainda não
chegou e. portanto, náo pode apreciá-la?
O poeta gosta muito das pessoas que convcrsam com bichos e plantas, vè nelas uma natureza
afetiva, uma grande capacidade de amar.
Não e verdade que essas pessoas náo
gostam de outras pessoas Mas apenas estendem
,ios hkhos ,i ;>l.»ntas seu amor pelo ser humano
So lamento não ter chegado antes a esse profundo
respeito, a esse amor pela natureza.

com

já

fui

a

justiça:

jurado?

angústia!"

A QUl entre nós, envelhecer náo é
oa Z1 bom
<í- JL
As palavras do poeta náo contém o inenor vestígio dc pena ou queixa. Sáo
antes uma reaçáo bem-humorada, um fingime 11 to de zanga de alguém um pouco cansado
de ouvir dizer que está muito conservado, que
nem aparenta a idade que tem (a empregada
diz que ele não parece ter mais de l<J). Brincadeiras á parte, o poeta dtz:
Positivamente, a vida tem sido muito
generosa comigo. Nunca fiz projetos, grandes
projetos. Sendo pessoa de poucas ambições,
posso di/.er que tive tudo que quis. I: sempre
vivi cercado dc muito carinho.
Um homem de habnos simples, metòdicos. Tem dia e hora certos para escrever,
passear pela cidade, fa/er visitas. Aos sábados,
por exemplo, costuma ir ás reuniões na casa de
Plínio Doyle, os já famosos sahadoylex, cm que
escritores se encontram para falarem de tudo,
inclusive de literatura. Uma espécie de réplica
ao chá da Academia, só que bem mais aberta e
bem menos solene. Hábitos simples e metòdicos , que no entanto >> obrigam a acordar
sempre antes das sete. tendo dormido lá pelas
duas da manhã, depois de ler um liv ro ou de
ver um filme na TV.
Meu pai costumava di/er: mocidade
que não dorme e velhice que dorme demais são
sinais de doença.
Escreve geralmente pela manhã, assim
que termina a lenta e atenta leitura dos jornais.
A tarde, uma volta talvez pelo bairro, talvez
pelo Centro, cujo encanto, admite, perdeu-se
há muito tempo.
Ja não há os cafés sentados, os antiquários, as livrarias onde os escritores se encontravam no fim da tarde.
Anos atrás, era [xissivcl vô Io quase tinlos
os dias na Livraria S.io José, na rua do mesmo
nome ("... esta rua é também uma praia, onde
vão dar os volumes de bibliotecas que naufragaram.") Volumes que podiam ser encontrados no grande sebo da esquina de Ouitanda.
desaparecido para que ali se instalasse uma
casa de roupas para homens,
Sendo um pedestre convicto, que nunca
teve carro, faz todos esses passeios a pe,
ouvindo coisas, vendo, observando, anotando
mentalmente tudo aquilo que poderá transformar-se em crônica.
dessas observações sua propalada
sabedoria?
ylRÁ — Minha única sabedoria consiste em recorrer sempre aos dicionários, ás
enciclopédias. Não há 11111 só dia em que eu não
vá ao dicionário para saber se tal palavra se
escreve ou não com dois esses. Considero-me,
principalmente, um arquivista. um colecionador de informações. Trabalhando em jornal há
62 anos, sempre tive a idéia de que deveria
saber de tudo. guardar tudo. Abrir pastas,
armazenar recortes sobre todos os assuntos.
Hoje sei que é impossível. Nem tenho espaço
para isso.
Muita gente o procura, de estudantes a
amigos escritores, na certeza de receber dele a
informação desejada. O que geralmente se
confirma, embora, modestamente, o poeta
diga que não é bem assim. E quase sempre o
tratamento que os desconhecidos lhe conferem
é de doutor.
Doutor? Em coisa alguma. Certa vez
vi meu nome na lista telefônica com um dé-erre
na frente. Telefonei reclamando, pedindo que
no próximo ano fosse feita a correção. Assiin,
fui doutor por algum tempo, diplomado pela
Telerj.
Nos passeios, o pior mesmo é a timidez.
Morre de vergonha ao ser indentificado na rua,
o que explica em parte o seu ar fechado,
sisudo, que tem afugentado tanta gente. Considera uma injustiça o classificarem de inacessível, de homem difícil de se achar e falar.
Vivo dando sopa por ai, na rua, nas
livrarias. E nunca me recusei a falar com
ninguém. Você acha que quem pretenda se
isolar vai ser membro dos conselhos da ABI e
da SBAT, ou da comissão fiscal do Sindicato
dos Jornalistas, comparecendo ás reuniões?
As entrevistas à imprensa sáo outro assiinto. Foge delas, em primeiro lugar, por achar
que tudo que tem a di/er já o faz em suas
crônicas Mas — sem ressentimentos — lembra
algumas experiências vividas com jornalistas
tào empenhados em entrevista-lo que acabaram cometendo pequeninas traições: o fotõgrato que lhe pediu para fazer unia loto dele e da

mulher, apenas para sua "coleção particular",
c publicou-a no dia seguinte, ou a repórter que .
se apresentou como estagiária dc jornalismo, conseguindo assim entrevistá-lo. Uma outra,
|ior ocasião dos 75 anos, rondou sua casa. falou
com sua mulher, a empregada, o porteiro do
edifício, mas não com ele. A matéria resultante
dessa expedição saiu com inúmeras imprecisoes.
Nem mesmo o meu porteiro se chamava Manuel.
Conta essas passagens sem mágoa, com o
ar de que, por compreender, aceita. E um
homem extremamente preocupado com justiça, palavra que ao longo das entrevistas será
repetida algumas vezes. Fica aterrorizado com
a simples possibilidade de cometer uma injustiça:
Sabe que já fui jurado? Oue angústia!
Veja você, sabendo que os inquéritos policiais
são tão falhos, tão precários, ter de julgar
alguém apenas pela frieza dos autos e pela
lábia dos advogados.
Acredita ter herdado esse senso de justiça. O pai era fazendeiro, decidiu dividir ainda
em vida todos os seus bens. um pedaço de terra
para cada filho. Mais tarde, achando que
cometera um equívoco, em prejuízo de um
deles, refez tudo. Sustentava a família —
mulher e 13 filhos — criteriosamente. Ouando
um ilos rapazes lhe pedia dinheiro para algo
supérfluo, um passeio, uma diversão, debitava
na respectiva conta. Ouando morreu, alguns
dos filhos deviam ao espólio.
Notei ali o seu espírito igualitário.
tanto senso de justiça, nada mais
natural do que jamais esquecer uma
injustiça. E o caso de sua expulsão do
COM
Colégio Anchieta. em Nova Friburgo Os jesintas podiam ser tolerantes com alunos ruins e
até degenerados, mas náo foram com ele no dia
em que um professor deu-lhe uma nota maior
do que achava merecer. Drummond reclamou,
o professor disse:
E só lhe dei essa nota por pena.
Escreveu uma carta exigindo que o professor lhe abaixasse a nota, dando-lhe a que
realmente fosse justa. A carta foi classificada
de desrespeitosa. E Drummond acabou exputso do colégio, num ato publico, como os
soldados desonrados:
Levei tempo, muito tempo para superar aquilo.
Mas acha que as amofinações desse tipo
foram muito poucas nesses SO anos. Oitenta
anos — e aqui o lugar-comum cabe — bem
vividos.
Quem não tomou os seus pileques.
quem não fez suas farras, quem náo se meteu
em briga? Claro, sem guardar rancor. Ouem
náo fez nada disso náo viveu. C omo diz o
"Ouem
passou pela vida em branca
poeta:
nuvem..." Pileques* faitas, mulheres, liz tudo
isso no devido tempo.
Recorda, divertido, alguns pileques v>emoráveis em que se fez acompanhar por amigos boêmios ilustres. Augusto Mevcr, por
exemplo.
Posso dizer que nunca levei uma trombada da vida.
Nunca ou quase. Admite que uma doença
na família jxir pouco náo o desmorona Problema hoje inteiramente superado.
RIS netos, nenhum bisneto, o que o
E [>>c 1 a náo deixa de lamentar. O neto
JL
mais velho e advogado, o segundo dedica-se à Matemática, o caçula trabalha na Editora José Olympio. Suas palavras para com os
três — para com os jovens em geral • são t!e
ilimitada compreensão, atitude natural em
quem. renovando-se a cada instante, tejuvenescendo permanentemente, náo conhece barreiras etárias, choques entre gerações, ou algo
parecido. Náo é à toa que as pessoas o jwocuram, amigos e estranhos, velhos e jovens,
pedindo conselhos e sugestões. A ele que.
humildemente, náo se considera sábio em coisa
alguma.
Mas, se cabe dar conselhos, os da ( omo
ao jovem desencantado de tudo. entregue a
uma vida de autodestruição. que lhe disse
Eu náo pedi para nascer
Drummond ponderou:
Não é assim
que vivê deve encarai a
coisa. De fato. woê não pediu para nascer,
mas foi-lhe dado esse direito, o direito de
vivei, de conhecer a vida. de descobrir-lhe n
belezas, os encantos Por <|ue abnr mào U»
tudo isso?
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poesia vale a pena?
— Não sei se vale. Comecei a
A fazer poesia movido por uni impulso
interior, talvez inconsciente, para dar vasão a
inquietações minhas e. de certa maneira, resolver o problema de inadaptação ao mundo que
me cercava. Nasci numa cidade do interior,
numa família provinciana de rígida formação
moral, para a qual tudo era pecado. Isso me
oprimia muito A autoridade familiar, a autoridade religiosa, a autoridade social, tudo me
inquietava. Acredito que tivesse alguma vocaçáo literária, mas a poesia, para mim, era
basicamente um modo de resolver meus problcmas existenciais ou, por mais pretensioso
que pareça, de me libertar de meus fantasmas,
coisa que eu não conseguia dentio de minha
vkiii pequeno-burguesa. Escrever era uma forma de me deitar no divâ. de me autopsicanalisnr. Naquele tempo, não havia psicanalista.
Drummond diz que muito cedo desenvolveu-se nele um sentimento de insubordinação
ás formas sociais e políticas vigentes. Sentimento que, de certa forma, perdura até hoje.
— Logo manifestou-se em mini uma tendéncia ao anarquismo, cujas teorias desconheci<i, Era um anarquista por puro instinto. Daí
minhas atitudes anti-sociais, sobretudo nos
tempos de moeidade cm Belo Horizonte.
Um parêntese na poesia para que o poeta
recorde algumas dessas "atitudes anti-sociais",
repetida com amigos que, como ele, mais tarde
se tornariam importantes nomes da literatura
ou da vida pública. Drummond lembra, por
exemplo, o dia cm que foi aumentado o preço
dos ingressos num cinema da capitai mineira.
Ele, Pedro Nava, sua turma de estudantes
foram em grupo até a porta do cinema e
começaram a depredá-lo. A polícia chegou, o
delegado ordenou que soldados a cavalo invéstissem contra o grupo. A repressão, na época,
era sempre feita pela cavalaria.
policia nos dispersou, mas, no dia seguinte. fomos até a casa funerária para
A comprar uin caixão no qual pretendiamos fazer o enterro simbólico do delegado. O
agente funerário não concordou. Fiz um peo delegado
discurso dizendo
queno
"morto e iasepulto". Oqueresultado é estavao
que
homem ficou furioso.
. Dias depois, Drummond entra num bonde
e. por coincidência, senta-se ao lado do delegado. que viajava com um amigo.
— Veja só, os delegados, naquele tempo,
andavam de bonde Pois bem. a certa altura,
vendo-me ali ao lado. ele puxou do bolso um
cano na
revolver, começou a batei com o"Qualquer
palma da mão e disse paia <> amigo:
dia desses eu dou um tiro no traseiro de um
desses carolos que andam fazendo o meu
enteiio" Imitiu apavorado Minha coragem,
no» movimentos de rua era a coragem da
multidão Sozinho morria dc medo Sai dali e
fu: «.ornas a historia ,t Sfillol fcani|>os

de seus
ídolos. Drummonc
seusidolos.
Drummond
filme, que nem ela nem ele
Em Carlito, acima de
as mulheres e a sociedade
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Na primeira oportunidade, Milton, que
conhecia o delegado, comentou com ele sua
preocupação.
Você é um homem valente, enquanto
Carlos pertence a uma família de terríveis
jagunços. Temo que isso vá acabar em sangue.
Drummond conta o final da história:
A partir daquele dia, o delegado passou a ler medo de mim e eu continuei a ter
medo dele. Só muitos anos depois o Milton me
contou como resolvera o problema. O amigo
perfeito: para te salvar, te esconde uma verdade.
Passeatas, depredações, incêndios. Um
dia, ele e os colegas foram até a Lagoinha,
expulsaram dc um bonde o condutor e os
passageiros, incendiaram o veiculo e o puseram
em mov imento:
incrível aquele bonde em chamas, ladeira abaixo.
A amizade com as Bevilaqua, moças do
Espírito Santo, cultas, inteligentes, modernas
em relação ás mineiras daquele tempo. Os
rapazes da cidade freqüentavam sua casa, onde
se realizavam saraus de música c poesia. Eram
moças bonitas, simpáticas, alegres.
Um dia eu e o Nava resolvemos botar
fogo nas roupas que estavam no varal da casa.
Por quê? Por nenhum motivo em especial.
Como o personagem de Gide, em Les Caves du
Valican, que resolve empurrar um sujeito para
debaixo de um trem só para cometer um ato
gratuito. É isso, o nosso foi um ato gratuito. As
moças, ao verem a fumaça, saíram correndo de
seus quartos, de camisola. pensando tratar-se
de um grande incêndio. Depois correu o boato
de que havíamos posto fogo naquelas roupas só
para vermos ao meninas de camisola. Lu e o
Nava.
Placas arrancadas das ruas. de consultorios médicos, de casas comerciais (Drummond
tinha uma coleção delas em casa), rolhas
atiradas ao chão para que os soldados a cavalo
caíssem, toda sorte de coisas destinadas não só
a quebrar a monotonia de Belo Horizonte de
então como também para satisfazer as tendências anárquicas do poeta. Passeatas de caráter
político, Drummond recordando seus gritos de
jovem zangado:
Morra Artur Bernardcs! Morra o Dr
Afonso Penna Jr!
Mais tarde, Afonso Penna Jr se tornaria
seu amigo, inspirador mesmo de um de seus
sonetos ("... o dom de compreender, que é
dom de amar."), mas na época. Ministro da
Justiça, reagiu com uma frase: "Praga de urubu
magro não mata cavalo gordo". O umbu
magro, naturalmente, era Drummond
Um anarquista que. não sendo político
nem religioso, acabou chegando ao ceticismo
que o caracteriza até hoje.
Claro, creio na amizade, na fidelidade,
na probidade, na correção dos gestos e pensamentos. Mas discordo dos meios de que a
sociedade dispõe paia icsolver seus problemas
u • mnv-n n.w sei tomo os lesolver mas tcho

que, além disso, a sociedade brasileira repousa
sobre equívocos. E uma sociedade egoísta.
Ainda que existam nelas, isoladas ou em pequenos grupos, pessoas notáveis, capazes de
realizar grandes obras de sentido social. Ainda
outro dia recebi carta de uma senhora amiga
que, em tom veemente, falava-me de sua
estranheza pelo fato de sermos 120 milhões de
brasileiros e não existir um mov imento nacional para protestar contra o fim de Sete Quedas.
Como é espantosa a flacidez da opinião pública
brasileira' Não há firmeza em nossas posições
coletivas. Durante muito tempo a consciência
do povo brasileiro parece ter ficado literalmente concentrada nas idéias e ações de um só
homem: o Di lleráclito Fontoura Sobral Pinto.
Só ele protestava, escrevendo cartas ao Govcrno, reagindo, gritando.
H o povo?
Ora, o povo só quer saber do Fla-Flu.
Ou da Beija-Flor do Joáozinho Trinta. Não
que eu tenha alguma coisa contra. Pelo contrario, gosto do Fla-Flu e do Joflozinho. Mas o
povo toma pileques de ilusão com futebol e
carnaval. São estas as suas duas grandes fontes
de sonho.
De volta à poesia, Drummond acentua
que ela sempre foi, mesmo, uma solução, uma
forma de resolver todas as suas inquietações.
Minha filha, mostrando meus poemas
a uma amiga, psicanalista argentina, ouviu dela
o comentário de que eu tinha realmente me
autopsicanalisado através da poesia. Conciliei,
escrevendo, minha índole conflitante e a minha
vocação literária. Com o tempo, fui-me integrando ao mundo, embora sem fazer concessoes, nem ir a rua atirar bombas. Mas. aqui
entre nós, o que eu gostaria mesmo e de atirar
uma bomba. Não uma bomba como a do
Rioccntro, abjeta. Mas uma bomba decente,
geral.
Nada toca mais Drummond do que receber carta de um leitor desconhecido, de uma
pessoa que diz ter encontrado, em seus escritos, algo que a rcconforte num momento de
angústia.
Tome nota: se você expressa em literatura uma vivência real. o que você escreve
acaba tocando qualquer pessoa que esteja
passando pela mesma vivência. Confortar não
é dizer: "Não se aborreça, isso passa..." A
exposição literária de um estado de inquietaçáo, amargura, tristeza, desalento, a uma pessoa que sente a mesma coisa, traz. a esta pessoa
a certeza de que ela não está só. Nossas
experiências nunca são únicas. Hsta afirmativa
de que quem está triste deve ler coisas alegres
para se distrair e falsa.
voita aos seus poemas
como forma de catarse. Observa que
Drummond
grande parte deles — justamente os
de forma desalentada, descreunasceram
que
te, amarga — começa de uma forma e termina
de outra. Os primeiros versos traduzem o
estado de espírito do poeta, seu ceticismo, sua
negação das coisas, mas á medida que o poema
avança ocorre uma espécie de libertação, para
terminar, sempre, numa abertura.
— Veja o caso de Jo-à.
De fato, a releitura do famoso poema
confirma: "E agora. José? A lesta acabou...",
dizem os primeiros versos. Para terminar:
"Voce marcha, José! José,
para onde?"
—• Escrever é uma grande terapia. Como
pintar ou ouvir música. Nise da Silveira tem
feito um trabalho magnífico junto aos seus
doentes, levando-os a pintar. Para num, a
literatura foi muito mais um meio de exteriorização de angústias do que uma forma de obter
sucesso. I.: o que e o sucesso? Aqui, entre nós,
o sucesso literário depende muito da moda.
Poesia? Moda? Tudo isso passa com o tempo
Os poetas são esquecidos, raros permanecem.
Não acredito na literatura como meio de salvar
o mundo. Acredito, sim, que a obra litetana
eventualmente possa salvar alguém.

TTM pouco pelo desconforto de sair de
M ] casa, um pouco porque os espctáculos raramente o atraem, Drummond
quase não vai ao cinema ou ao teatro.
Prefere os filmes tardios da televisão, reprises muitas vezes reveladoras como aquela
em que, na pele de Cristina da Suécia, Greta
Garbo veio dizer-lhe que nem ela, nem ele
eram os mesmos de antigamente.
Ah, essas reprises... — diz entre
nostálgico e divertido.
Não é segredo sua velha paixão por
Greta Garbo. Uma paixão que já o fez
manter com Vinícius de Moraes — ele pelo
Correio da Manhã, Vinícius por Última
Hora — uma polêmica cm torno de dois
mitos do cinema.
Vinícius era fã de Marlcne Dietrich.
de modo que. em nossas crônicas, defendiamos cada qual sua favorita. Um dia ele
falava das qualidades que faziam dc Dietrich
a maior, no outro eu reivindicava essa primazia para Gargo. Até que numa de suas
crônicas Vinícius narrou um episódio que
teria presenciado, num bar dos Estados
Unidos, envolvendo Garbo de maneira bastante desabonadora. Eu. que nunca tinha
saído daqui, não pude refutar. O mais que
fiz foi convocar reunião de uma imaginária
Sociedade dos Amigos de Greta Garbo para
desagravá-la. Só muito depois Vinícius confessaria que a história era pura invenção.
Mas inventar, tratando-se de Greta
Garbo, não chega a ser pecado mortal. Nem
privilégio de Vinícius. O próprio Drummond escreveria uma crônica (Garbo: No vidades, incluída em Fala, Amendoeira), para
contar a breve e incógnita passagem da atriz
sueca por Belo Horizonte, em 1V29, da qual
só ele e Abgar Renault foram testemunhas.
Os dois saíram com Garbo pela cidade (ela
de óculos escuros, disfarçada), seguiram-na
em seus passeios, naturalmente emocionados, e depois guardaram a sete chaves — e
por 26 anos — o segredo do qual nem
Capanema, nem Emílio Moura, nem Milton
Campos tiveram conhecimento. Os amigos
acompanharam intrigados"aquela relação
estranha", os dois dizendo tratar-se de uma
certa Miss Gustafsson, naturalista em férias
na capital mineira. Na crônica que enfim
revelava o segredo, Garbo é descrita com
absoluta fidelidade, a figura feminina, estranha e seca, "pisando duro em sapatões de
salto baixo" a "Irepetir, com a voz grave o seu
want to be alone..."
inesquecível
W~ ~W OUVE quem acreditasse que o
m M~~Ê episódio era verdadeiro. Pompeu de Souza, diretor do Diário
Carioca, procurou-me para perguntar porque eu não lhe vendera a história com
exclusividade. Na crônica eu dizia que Greta
Garbo, ao ver no Grande Hotel de Belo
Horizonte um menino de dois anos, recémchegado da Bahia com a família, apontara
"£
para ele, dizendo:
poeta". E que o
menino, agora, era nada menos do que Vau
Jafa. O vaticínio, portanto, se confirmara.
Jafa ficou muito feliz. Veja você o que uma
mentira escrita em jornal pode causar.
Como explicar o fascínio por Greta
Garbo?
Uma mulher fabulosa. Sua figura
física já era estranha: longilínea, sorriso
misterioso. E por isso que digo que essas
reprises de televisão são uma coisa dolorosa.
Ao reencontrá-la em Rainha Cristina, nem a
vi como era, nem a vi a mim mesmo corno eu
era.
Drummond confessa que. mesmo considerando o comodismo, a dificuldade de
condução, a violência das ruas e o desconforto dos cinemas, o principal motivo de
ficar em casa é outro:
O cinema mudou muito. Tudo, liosão
efeitos
especiais, a tecnologia produje,
zindo grandes catástrofes, incêndios, naufrágios, terremotos. Quem quer ir ao cinema
para ver catástrofe? Sei que hoje cm dia se
dá muita importância aos diretores. Não
nego essa importância, nias no meu tempo o
que se cultiva era o mito do ator. Lubistsch
podia ser um excelente diretor, mas quem
íamos ver, mesmo, era Pola Ncgri.
Além dc Garbo e Negri, a preferência
pelas comédias.
As que mais se agradavam eram as
de dois rolos. Sabe do que se trata? Bem,
havia os filmes de longa metragem, de cinco
rolos. Entre um rolo e outro, fazia-se um
intervalo, acendiam-se as luzes. Mas era das
comédias de dois rolos que eu mais gostava,
o Gordo e o Magro, Carlito.
o Gordo e o Magro como
Carlito, além de outros personagens
rANTO
do cinema silencioso, Chico Bóia,
Asta Niclscn, já mereceram versos dc
Drummond ("E lã se foi o Gordo, enquanto
o Magro circula a esmo...") Carlito então,
está presente em mais de um poema, um
muito antigo ("Meu bem. não chores, hoje
tem filme de Carlito!), outro de .4 Rosa do
Povo ("O mito cresce, Chaplin, a nossos
olhos feridos do pesadelo cotidiano..."), um
terceiro mais recente ("O Carlito, meu e
nosso amigo, teus sapatos e teu bigode
caminham numa estrada de pó e esperança.")
CaTlito é um símbolo tão vidente. A
atitude de anarquista, a negação dos valores
constituídos, a polícia, a autoridade. E que
riqueza lírica! Como era amoroso, que culto
admirável as mulheres! No cinema, e claro,
pois na vida real sabemos que era muito
diferente. Havia ternura em sua forma de
trat.u tanto a mulher como a sociedade

santo!"

Sinceramente, estes Woody Allens de agora
são uns chatos.
Um poeta capaz de escandalizar leitores
puritanos que não lhe entendem a poesia —
o futuro secretário de um ministro a propor"... sejamos pornográficos (docemente
pornográficos)"! — não chega a se escandalizar, mas discorda da pornografia no cinema, nas artes em geral.
Os cinemas exibem cartazes antinciando: "Filme pornô". Como se isso fosse
uma qualidade. Não é. Sei que a pornografia
está inserida na vida social de hoje. Mulheres e crianças tornaram-se íntimas dos palavrões, a nudez desfila pelas ruas. Contudo,
acho que a pornografia está tomando o lugar
do erotismo, que e santo. A pornografia está
no teatro, no cinema, em tudo. Influi detestavelmente na literatura. Hoje em dia, qualquer escritor que se preza (ou não se preza)
tem de recorrer à pornografia.
No caso específico do cinema Drummond cita o exemplo de Cabaré Mineiro,
cuja música-título foi composta por Tavinho
Moura sobre poema seu ("A dançarina
espanhola de Montes Claros dança e redança na sala mestiça..."). Drummond escreveu
que era pornográfico e estranhou que a
Embrafilme o tivesse financiado. Não gostaram, negaram que fosse pornográfico, lembraram os inúmeros prêmios ganhos pelo
filme em festivais.
Ora, o próprio folheto que acompanha o disco com a trilha sonora (mostra a
capa) classifica o filme de pornográfico.
Tk T ÁO se trata de moralismo, apressa/%/ se o poeta em esclarecer:
*
— Todos nós temos a nossa
fase pornográfica, geralmente na adolescência. Eu mesmo até hoje gosto de ouvir ou
contar uma anedota, de dizer um palavrãozinho. Deve haver alguma coisa de errado
com quem não gosta. Mas prefiro o erotismo
á pornografia. Já leu A Ilha dos Pingüins, de
Anatole France? Era uma ilha onde todos
andavam nus. Um dia, apareceu por lá uma
mulher vestida. E os homens, loucos, saíram
correndo atrás. Acho que, se uma freira
pisasse as areias de Copacabana numa manhã de sol, faria o maior sucesso com os
rapazes. Para mim, isso a que dão o nome de
"abertura sexual" é
pura safadeza.
Já o erotismo, garante Drummond, é
outra coisa:
E uma tradição da literatura. Paul
Verlaine escreveu lindos poemas eróticos. A
portuguesa Natália Corrêa, a quem o salazarismo tanto perseguiu, organizou uma notável antologia. Também escreveram poemas
eróticos Teophile Gautier, Pierre Ronsard,
tantos outros, e o nosso Bandeira. Conhece
O Pente?
Drummond também poderia incluir-se
em tão ilustre galeria, autor que é de poesias
eróticas, uma ou outra já publicada esparsamente na imprensa. Mas o que poucos
sabem é que ele já tem muitas delas escritas,
datilografadas, revistas, indexadas e reunidas sob o título O Amor \atiiral, prontas,
portanto, para virarem livro. Quando?
Nunca. Não pretendo publicá-las.
Antes, não ficava bem, era coisa imprópria.
Agora, todo mundo escreve ou pensa escrever sobre erotismo, virou moda.
se prevendo que dissessem:
"Puxa, depois
de velho o Drummond
COMO
deu para isso!" Mas os poemas nem
de longe se parecem com pornografia ou
obra de velhice. Escritos ao longo dos anos,
tem uma moeidade e uma delicadeza que
tornam injustificada a preocupação do poeta. Lidos na íntegra, em voz alta, pelo
próprio Drummond, imbuem-se de tocante
nobreza. Mais que poemas eróticos, são, na
verdade, cantos de amor: "Amor, amor,
amor — braseiro radiante que me dá, pelo
prazer do orgasmo, a explicação do mundo". Líricos às vezes, arrebatados outras, o
humor sempre dosado: "Paia repousar do
amor, vamos á cama.'*
Nestes poemas — tenta, desnecessariamente. explicar — procuro tratar a relaçáo física com a maior dignidade.
No teatro e na televisão, não são os
efeitos especiais ou a pornografia que o
mantém a distância.
O teatro brasileiro atual não me
comove. Pelo pouco que vejo e pelo muito
que leio, principalmente o que escreve o
Yan Michalsky. Não é um teatro dos mais
criativos, dos mais fecundos. Não aborda
conflitos humanos profundos, não se ocupa
de análises sociais sérias. E a quantidade
literária, esta, então, como deixa a desejar!
Quanto á televisão, Drummond adverte
logo não ser um escravo do vídeo, desses
que ficam sentados diante do aparelho
aguardando que apareça algo de bom Prefere ficar no escritório, escrevendo, lendo,
ouvindo música. So quando ha alguma coisa
que o interesse, um programa humorístico,
determinada eiiuev ist * música clássica pela
IVE, aí sim, apros.!.ua-sc da televisão. Mas
o que mais vê, mesmo, são i,-> filmes.
Talvez seja coisa de velho, não sei.
Depois que consegui vencer a resistência
inicial á dublagem (o nacionalismo em arte,
definitivamente, é uma bobagem), passei a
ver os filmes da televisão \í*»ríc em \ crw-ii,
poi exemplo. Ou A \oite dos Den vperados.
Gostei muito desses filmes Novela? A não
ser por uma ou outra cena. un; daqueles tios
de peito de Fernanda Montcncçro. ou uma
passagem cm que aparece Joana Fomm i que
mulher interessante!), não tenho paciência
para ver novelas
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artista que acredita na interligação entre as artes, poesia, cinema, teatro, música
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~Y T M apaixonado
pelas músicas barroca e
M J medieval, cujo gosto pelos clássicos
sai até Brahms ("Daí em diante meus
V
ouvidos não acompanham mais") e pelos populares se afina, principalmente, pela arte de uni
Cartola, um Paulinho da Viola, Drummond
sentencia:
— A música é uma forma de sensibilidade
poética.
Mais do que uma definição, a afirmativa
talvez contenha a própria explicação do poeta
para o fato'de serem tão estreitas e freqüentes
as relações da música — erudita ou popular —
com a sua poesia.
Foi em 1426 que Villa-Lobos, sem conhecer Drummond, compôs uma seresta sobre os
versos de Cantiga de Viúva ("A noite caiu em
minh'alma, fiquei triste sem querer..."). Desde
então, vãrios compositores de Frutuoso Viana
c Francisco Mignone a Milton Nascimento c
Tavinho Moura, têm seguido o exemplo do
autor das Bachianas. Ao contrário de outros
poetas maiores— Manuel Bandeira, porexentpio. que fez com Ari Barroso o fado Portugal,
Meu Avozinho — Drummond nunca escreveu
leira. isto é, poesia especificamente para nuísica. üs compositores é que lhe têm musicado os
versos, atraídos pelo ritmo c pela melodia que
há neles.
Respondendo a um questionário que lhe
foi feito, meses atrás, pela publicação paulista
Caderno de Música, o poeta esclarece:
"Nunca tive entendimento com músicos
sobre aproveitamento musical de poesias minhas. Por temperamento, sou avesso a solicitar
ou sugerir a conversão de trabalhos meus em
composições musicais. Por sua vez. os compositores que me honraram com suas escolhas
jamais me consultaram a respeito. Devo confessar que, se consultado, não teria condições
de prestar colaboração valiosa, pois me falta
imaginação bastante para conceber o texto
poético em outro invólucro sonoro que não o
da simples palavra pronunciada vulgarmente".
disso, acrescenta agora, c ele um
ser muito pouco musical, no sentido de
ALÉM
jamais ter sido capaz de transformar
em algo mais concreto — composição, execução de algum instrumento, estudo teórico — o
seu gosto pela música. Uma incapacidade,
segundo ele, de família, pois em casa, mesmo
havendo dois pianos, ninguém aprendeu a
tocar.
Lra um piano para cada irmã — lembra ele. — Vivíamos então o tempo da pianolairia. Aliás. Olavo Bilac escreveu unia crônica
maravilhosa a respeito. O som que hoje vem
do rádio ou da televisão, antigamente vinha do
piano.
Música e poesia:
Desde cedo fui levado a ouvir a melodia do verso, bu me perguntava: "O que e que
me encanta na poesia?" Descobri que os elementos rítmico e melódico eram fundamentais.
Não há ptiesia sem ritmo C) fato de um poema
náo obedecer a métricas tradicionais não quer
dizer nada. Um verso, mesmo sem sentido
algum, pode ser bonito, desde que as palavras
estejam harmoniosamente combinadas. A beleza tanto pode estar nessa harmonia como nos
sons que ela produz. Ou mesmo na monotonia
da repetição. A função do poeta é justamente
achar as palavras certas <¦ combinadas de forma
que produzam um efeito agradável aos ouvidos.
O agenciamento das palavras, segundo o
poeta, pode dc fato produzir efeitos extraordinários.
Náo creio o,ue a poesia se aprenda nos
compêndios. A todo poeta jovem que me pede
uma sugestão, um livro que o ajude a começar,
aconselho a leitura de A Arte do Poeta, de
Murilo Araújo, infelizmente ha muito esgotado. De qualquer forma, os livros ajudam só ate
certo ponto.
Drummond acredita que continue muito
difundida a idéia dc que qualquer um pode
escrevei verbos
Iiklo mundo pensa que p<x1c fa/er
poesia Hoje mais do qui antes, t) modernismo foi um pouco responsável !*': isso. h
medida que. ao lado da lilvrdade que passou ,t

que

um

Drummond)

dar aos poetas, criou nas pessoas, dc um modo
geral, a impressão falsa de que ficara mais fácil
escrever poesia, agora que a métrica, a rima, as
regras acadêmicas tinham sido postas de lado.
Mas em todas as épocas — antes e depois
do movimento modernista — fazer versos é
mania de quase todo mundo, aquela história de
"músico,
poeta e louco..." Drummond volta
no teinpo para antes de 1922:
— Havia o soneto, esta forma admirável.
No entanto, muito de ruim se produziu em
matéria de soneto. Claro, sõ os bons ficaram. E
os bons sonetistas não têm culpa da existência
dos maus sonetos. Com a trova passa-se o
mesmo. A redondilha é o verso natural justamente por sua musicalidade. Todo mundo Ia/,
ou pensa que faz. Mas poucos têm a qualidade,
por exemplo, das trovas satíricas de Djaluia
Andrade.
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Drummond laz questão de dizer
que tais opiniões náo são as de um
expert. Como seriam, por exemplo,
MAS
as de três grandes poetas que realmente podiam falar de música com conhecimento: Manuel Bandeira. Murilo Mendes e Mário de
Andrade, este, além de tudo. professor
Bandeira tocava violão e piano. Sabia
tudo sobre o violão, embora tenha perdido
aquela discussão com o Hermínio Bello de
Carvalho, pela revistado Lúcio Rangel {Revista da Música Popular). Murilo chegava a ser
um obcecado. Ouvia Mozart com a cabeça
entre as mãos, imóvel, como se meditando
profundamente. Mário de Andrade teria sido
um grande pianista. Ficou muito abalado com a
morte dc um irmão, as mãos tornaram-se
trêmulas, e isso afetou irremediavelmente a
sua técnica.
Musica, poesia, as artes interligadas.
Sempre acreditei na formação artística
global, nada comum no meu tempo. É importante a integração entre as artes, a poesia, a
literatura, a música, as artes visuais 1: possível
encontrar-se poesia numa sonata, música num
poema, plástica em qualquer oora literária.

¦<
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Os anos le vida burocrática ficaram para trás, guardados entre as colunas do MEC. É daquele tempo o
convívio com muitos artistas, um deles Portinari, que o retratou admiravelmente em 19J6

E recita:
"Não te casas
poi amor.
Só le casas por dinheiro,
Tu pensas como teu pai.
Oue morreu velho e solteiro."
diz nunca ter feito letra
para música porque prefere lazer verDRUMMOND
sos espontaneamente, sem obedecer a
nenhuma exigência prévia, o que náo lhe seria
possível se tivesse de seguir uma fórmula
imposta por determinada linha melódica. Mesmo assim, lá estão seus versos vestidos de
melodias várias, independente dc sua vontade.
Só para José ou No Meio do Caminho há três
ou quatro composições musicais diferentes.
Isso me permite avaliar a diversificação que meus poemas produzem nos compositores. De qualquer forma, o fato de alguém
musicar um poema meu me deixa feliz. Vejo
que minha poesia tocou o compositor, E se cie
viu em meus versos matéria transformável em
música, eis ai algo muito confortador.
Novamente música e poesia:
Acho formidável o que conseguiu Vicinius de Moraes, um poeta culto, aristocrático,
que conseguiu atingir o povo, ser cantado por
todo mundo. O trabalho que ele realizou com
Tom Jobim e depois com Toquinho me parece
o ideal, músico e poeta integrados, música e
jx>esia nascendo ao mesmo tempo.
Além de Vinícius, Cartola, Paulinho da
Viola, as preferências de Drummond, em músiea popular, náo se prendem a um so estilo.
Má a já confessada identificação com Chico
Buarque, a admiração por Martinho da Vila
(que transformou Sonho de um Sonho no
melhor samba-enredo do carnaval de 1981),
Tom Jobim, Caetano, Gil, Noel. Volta a falar
em Cartola:
Oue sujeito delicado, que pv>eta cspontâneo. Grandes são estes compositores do
povo, semi-alfabetizados, incultos, instintivos,
capazes de produzir coisas lindas. A música e a
poesia habitam neles.
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QUELE foi um tempo entre complicado « divertido.
E assim que Drummond se
refere aos onze anos passados como chefe de
gabinete de Gustavo Capanema, Ministro da
Educação e Saúde dc 1934 a 45. Não tendo
nascido para a vida burocrática — e sendo
dono de um temperamento inquieto, antiinstitucional poi natureza — teve de se
dobrar um pouco paru ser um fiel e eficiente
colaborador de Capanema, amigo de juventude. Ao lembrar aquela época, aproveita
dois reparos. Um, àqueles que
para fazer"grande
influência" por ele exercifalam da
da junto ao amigo Ministro cm benefício das
artes. Portinari, Villa-Lobos, Bruno Giorge,
Celso Antônio, importantes artistas estiveram ligados ao Ministério da Educação e
Saúde durante aqueles onze anos.
Mas eu tive muito pouco a ver com
isso. Minha função, na verdade, era estritamente burocrática. O próprio Capanema
cuidava da parte cultural. E se incumbia de
suportar minhas impertinências em relação
ao serviço público. Eu havia trazido de
Minas uma noção um tanto rígida de dever.
Levava as coisas a sério, achava que devia
trabalhar e os outros também. Só que nem
todos pensavam assim, nem todos trabalhavam. Capanema, muito flexível, cordato,
sabia lidar com tudo isso.
Oue se lembre, apenas uma missão
ligada às artes: a compra de um quadro de
pintor nosso para ficar em lugar de destaque
no salão de uma representação diplomática
brasileira nos Estados tinidos.
Fui á casa de Portinari e comprei um
de seus quadros. Dez contos, muito dinheiro
na época. Capanema gostou muito, era uma
pintura representando o café. Mas o pessoal
da representação diplomática ponderou que,
no quadro, so havia negros. E que isso talvez
náo ficasse bem num país como os Estados
Unidos O quadro acabou náo indo. Irônicamente, tempos depois, seria premiado numa
exposição em Pittsburg.
A
m /I

outro reparo diz respeito às suas
M ligações com o Estado Novo, volta e
meia lembrada, ranzinzamente, por
um ou outro biógrafo:
Nao tive ligações com o Estado
Novo Ouer dizei meu trabalho no MintstéB

anos

Tempos
e

divertidos

rio. por amizade a Capanema, nada teve a
ver com a política. Eu apenas carregava o
peso pesado da burocracia, não tinha de
substituir o Ministro, nem de despachar com
Getúlio. Minhas ligações com o Catete se
faziam através de Oueirós Lima, diretor da
secretaria da Presidência, também meu amigo. Nada de política. Fui chefe de gabinete
de Capanema desde 1934, de modo que,
quando se deu o golpe de 37, Capanema
continuou, e eu com ele. Não me parece que
o fato de alguém ter trabalhado para o
Governo, por exemplo, durante os anos
Mediei, signifique necessariamente que esse
alguém tenha servido à ditadura.
Com Getúlio, apenas dois ou três encontros. Um deles na Livraria São José, no
lançamento de um livro de discursos do
Presidente. Quando este o viu. sorriu e
cumprimentou-o:
Olá, Drummond, não o tenho visto
ultimamente.
E ele. sempre muito desligado:
Eu também náo o tenho visto ultimamente, Presidente.
Havia a Revista de Cultura Politica.
publicada pelo DIP. Drummond faz questão
de acentuar que jamais colaborou nela.
Embora procurasse manter-se afastado da
política, nem sempre foi possível. Recorda a
concorrência aberta por Capanema para a
construção do novo edifício do Ministério. O
vencedor foi o arquiteto Arquimedes Memória. Mas Capanema náo gostou do projeto. achou-o muito acadêmico. Foi até Getúlio e este o apoiou na decisão de pagar o
prêmio sem usar o projeto. Foi então que
Capanema contratou a equipe que realizou o
atual Palácio da Cultura, Lúcio Costa, Oscar
Niemeyer e outros. Arquimedes Memória,
integralista, ficou indignado. Escreveu uma
carta a Getúlio dizendo que, por ter o
Ministério contratado aqueles arquitetos,
Capanema e Drummond eram "comunistas
e negocistas".
Mais tarde, uma revista chamada
Naçáo Armada, veja você que titulo, publicou um artigo dizendo que o edifício era
obra de uma arquitetura comunista. Oue
visto dc cima tinha a forma de uma foice e
um martelo Capanema teve de se explicar
com o Dutra, Ministro da Guerra.

Os problemas da vida burocrática nem
sempre foram tão graves. Às vezes, Drummond tornava-se vítima de pequenos malentendidos que só a ele aborreciam. Como
no dia em que apareceu em seu gabinete uni
deputado do Espirito Santo, querendo ser
atendido na frente dos outros. O funcionário
que o recebeu disse-lhe que teria de aguar^
dar sua vez.
1'ois mande dizer ao Dr Drummond
que sou um representante da nação.
O funcionário transmitiu o recado, ao
que Drummond, pensando tratar-se dc um
repórter de A Xação, respondeu.
Faça o favor de dizer a ele que nem
que fosse do Correio da Manhã eu o deixaria
turar a fila.
O deputado retirou-se furioso, fazendo
ameaças, e só graças a interferência de um
amigo comum, Francisco Gonçalves, o caso
foi contornado.
Afastado do Ministério poi motivos
políticos — com a queda tle Getúlio, caiu
todo o Ministério —Capanema arranjou-lhe
um lugar junto a Rodrigo Melo Franco de
Andrade, no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com o mesmo
salário que recebia no Ministério, o que
significa dizer um salário superior ao dc
Rodrigo, que não aceitou.
Rodrigo, outro grande amigo. Ensinou-mc a ser mais tolerante e paciente com a
inépcia de certos setores do serviço público.
Ele não dava ordens, náo se perdia cm
exigências. E se os outros não faziam o seu
trabalho, Rodrigo fazia-o por eles.
funcionários chegavam com documentos — memorandos, avisei},
OS requerimentos — que eles mesmos
tinham redigido. Rodrigo lia-os, dizia "muito bem" e depois, ou fazia profundas correções, ou simplesmente os redigia de novo,
de ponta a ponta. Luís Jardim, que na época
também trabalhava no Patrimônio, um dia
confidenciou a Drummond:
Quando leio os ofícios que entreguei
o
Rodrigo
assinar, vejo que, de meu,
para
mesmo, só tem o "excelentíssimo senhor" e
as "respeitosas saudações".
Rodrigo, lembra Drummond, tinha uni
jeito elegante, formal, sofisticado de falar.
Não importava o assunto ou a circunstância,
não perdia o aplomh. No dia em que os
alemães invadiram Paris, um funcionário do
Patrimônio chegou com a edição extra dc
um jornal, as manchetes talando de uma
França dominada,"as botas de Hitler marchando sobre os Champs Elisée". Rodrigo,
Jardim, Drummond, outros funcionários
inclusive uma diretora muito educada, com a
qual todos tinham certa cerimônia, ficaram
tristes, abatidos, em silêncio. Até que Rodrigo virou-se para a funcionária, serio,
grave, e disse:
Colenda diretora, estamos f
Como, doutor? — espantou-se a
funcionária.
t u que eu lhe digo: estamos f .
Drummond sorn ao recordar outras
passagens ligadas a Rodrigo.
- Guardo dele uma profunda
d a de
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REFERE que o chamem dc poeta
("Não sou um escritor na acepção
JL
literária da palavra, mas alguém que
fez da poesia a sua saída..."), mas que o
vejam como jornalista, dos mais antigos cm
atividade no Brasil. Sobre essa antigüidade,
diz:
Somos os mais antigos, o Alccu
Amoroso Lima escrevendo para jornal há 64
anos. eu há 02, Barbosa Lima Sobrinho há
61, e o Austrcgésilo de Athayde... há
quantos?
Mais do que um jornalista, é um leitor
obsessivo de jornal, daqueles que lêem literalmente todos, da primeira à última página,
sem saltar nada, o noticiário da cidade, a
internacional, a política, as cotações da
bolsa, o esporte, as colunas especializadas.
De tudo está informado, de tudo guarda
uma opinião. Aliás, faz questão dc dizer que
seu gosto pela literatura começou com a
leitura dos jornais. Especificamente a velha
Gazeta de Noticias, que durante o tempo da
campanha civilista era consumido pelo pai c
toda a família com grande interesse, os
discursos de Rui, os fatos ligados ao Marechal Hermes.
Tinha apenas sete anos c já me
inteirava desses episódios, que todos comenlavam com entusiasmo. Defendia-se a Republica... coisa curiosa, hoje ninguém fala em
República, que é uma coisa precisa, definida. Fala-se' muito cm democracia, coisa
vaga. informe.
Drummond diz-se rigorosamente convencido de que a notoriedade que possui
hoje diminuiria muito se deixasse de escrever cm jornal. Seria o caso de recordar que
poucos poemas seus tiveram a repercussão
do que ele publicou no JORNAL DO BRASIL, há seis anos, falando dc seu desencanto
em relação à cidade de sua juventude ("Sossegy, minha saudade. Não me cicies outra
vez o impróprio convite. Não quero mais,
não quero ver te meu Triste Horizonte e
destroçado amor...") Cópias do poema foram distribuídas nas ruas de Belo Horizonte,
a cidade quase parou para que a população,
versos de Drummond tias mãos, tomasse
conhecimento de que no desencanto do
poeta estava a própria consciência mineira
de que Belo Horizonte, afinal, decaia.
Sinto em mim uma vocação de jornálikta que não se realizou plenamente.
Tf T MA vocação que o levou a ensaiar
M / os primeiros passos 11a profissão no
Diário dc Minas, do qual chegaria a
redator-chefe. São ternas as lembranças daquele tempo, dos amigos que tez, dentro e
fora do jornal. Gustavo Capanema, Mário
Casassanta, Milton Campos, Pedro Nava,
Martins de Almeida, Gabriel Passos. Amigos que foram — praticamente todos —
homenageados em prosa e verso por Drummond. Como Alberto Campos ("... a criatu1.1 injusta que há em mim amava em Alberto
Compôs o homem cuja balança era desigual,
mas cujos pesos eram incorruptíveis, porque
ele pesava com o espírito."), ou Abgar
Renault (". sente-se que, como a vida, ele
está em movimento, mesmo 110 escuro deste
amargo black-out. "). ou Emílio Moura ("...
consegue extrair de todos, os mais secos e os
mais indiferentes, um imenso amor.").

do

vivemos"

Amigos como Afonso Arinos, que em
suas lembranças daqueles dias, em Diário de
Bolso Seguido de Retrato de Noiva, se queixa de seu redator-chefe: "O severo Drummond mc oprimia, obrigando-me a improvisar rodapés assinados".
Mas não era bem assim. Dc fato eu
exigia muito dele. Primeiro, porque era filho
de um homem importante, Afránio de Melo
Franco, e eu não queria que os outros
colegas da redação imaginassem que ele
tinha privilégios. Depois, e principalmente,
porque o Arinos já era muito brilhante, e
nada mais lógico que as melhores matérias
fossem parar em suas mãos.
No Diário dc Minas, Drummond, Arinos. Emílio, João Alphonsus aproveitavam
para fazer a campanha modernista.
A parte política, tendenciosa, apoiava, naturalmente, a Aliança Liberal.
Sempre gostou muito de jornal, do
ambiente das redações, da vibração de viver
a notícia intimamente. Mesmo na Belo Horizonte daqueles dias pacatos, em que muito
pouca coisa acontecia. Os jornais, para quebrar a monotonia, inventavam histórias, como aconteceu com O listado de Minas.
responsável pela lenda da moça-fantasma,
que Drummond também transformou em
poesia ("Eu sou a moça-fantasma que espera na Rua do Chumbo <1 carro da madrugada...").
T O Rio, começou escrevendo ent O
f^J? Jornal, levado por Peregrino Júnior.
Crônica, principalmente ("O poeta
Carlos Drummond dc Andrade estava destinado, par un dccret des puissances, a escre-

Nele, a combinação rara
de delicadeza e humor

A narquismo,
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politicamente,

o jovem de tendências confessadamente anarquistas. Depois, no>>
PRIMEIRO,
primeiros anos de maturidade, o aplicado e fiel servidor de um ministro do Estado
Novo. Simultaneamente, o namoro, ainda que
curto, com o comunismo. Mais adiante, o
ceticismo permanente que jamais o permitiu
nenhum partido
apoiar, incondicionalmente,
ou candidato, "sos iritimos dezoito anos. o
opositor declarado — embora sempre sutil —
do regime militar que ainda hoje se mantém no
poder. I' agora, o eleitor consciente de Sandra
Cavalcanti, por mais que se procure identificaIa com c«e mesmo regime. Como definir o
pensamento político de Carlos Drummond de
Andrade nesses HO anos de vida ativa e participante?
Pode parecer, mas nâo há qualquer contradição nas diferentes posições que ele vem
assumindo dc*dt . tem;*». «li lapaz em Belo
Horizonte Ma- ajvn. i ' !l; u n; .1 seu tempeHnento irH-pendiHi * individualismo eva
cerbad.' iui' M.tnod \nüradc já anotata ao
falar dc /'••• ¦¦ o compromisso acima
de tudo tom >i mi
— < )uiío a: i estivei.mi .«qii'. o Plínio Doy
,k e urna» moças tolhendo material. loto-
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desenhos, partituras, para as exposições que
pretendem realizar na Biblioteca Nacional e na
Casa de Kui Barbosa. Duas exposições. Não
bastaria uma? Acho que está havendo um
generoso exagero em tudo is-o Depois, fico
pensando: não sou, nunca fui a tavor do
Governo, o que tenho deixado claro no que
escrevo. Agora, mc prestam não uma, mas
duas homenagens. Fico comovido, mas estou
inclinado a concluir que meus escritos de
oposição não tiveram a menor importância.
como se define, politicamente, o
poeta?
MAS — Sou absolutamente apartidário Fiz uma tentativa de experiência política
engajada, mas logo ríie desencantei. Fui uni
dos cinco diretores de um jornal comunista.
Tribuna Popular (os outros eram Álvaro Moic-vra. Pedro Mota Lima. Aydamo do Couto
I erra/ e Dalcídio Juratidn i Nenhum de nos
dirigi i co:-.i alcum.i. o que escrevia não eia
publit tdo minha- idéias etam violentadas.
Demiti me Hoje voto no candidato que ine
melhoi. independente dc partido Na
paiete
-linha opinião, -o a educação para a democra-

ver crônicas..."). Depois, Álvaro Lins convidou-o para o suplemento literário do Correio da Manhã, onde, em 1954, Paulo Bittencourt transformou-o cm cronista diário.
São muitas — como acontece com todos
os que passara tp pelo velho Correio da
Manhã — as lembranças dos Bittencourt.
Primeiro, o Edmundo. Contava o
Prudente dc Moraes, neto, que um dia
entrou na redação, sério, e surpreendeu o
Bastos Tigre sentando sobre uma mesa,
contando piadas obscenas. Quando Bastos
Tigre, muito sem jeito, ia-se desculpar,
Edmundo tranqüilizou-o: "Fique ü vontade,
fique à vontade. Isto aqui é uma casa
americana!" De outra feita, Edmundo entra
de novo na redação e encontra Bastos Tigre
na mesma posição. Amarra a cara, sai zangado e bate a porta dc sua sala. Minutos
depois, abre-a para uma explicação: "Tigre,
nem sempre isto aqui é uma casa americanal"
Em certa época Drummond se correspondia com um leitor muito especial, um
sujeito que cumpria pena na penitenciária, e
se jurava inocente. Valendo-se de sua amizade com Milton Campos, então Ministro da
Justiça, Drummond pediu-lhe que fizesse
algo pelo sujeito.
Dias depois Milton me informou
que se tratava de um caso difícil. O homem,
condenado por crime continuado, tinha uma
teoria complicada: achava que praticar vários delitos idênticos era como espirrar várias vezes numa só gripe. E, portanto, só
merecia uma pena.
saudosismo, apenas por constatação, Drummond acha que o jornal é
fEM
muito subestimado hoje em dia.
Injustamente subestimado. Enquanto a televisão nos transmite uma impressão
instantânea, o jornal prolonga o espetáculo,
dá continuidade ao fato. Você pode ir ao
jogo no Maracanã e rever os lances à noite
na televisão, mas nunca dispensa o comentário dos jornais, no dia seguinte. É assim com
tudo, o fato policial, a política, tudo.
Mas também em relação ao jornalista
que é, há 62 anos, Drummond não se dá
muito importância. Ao contrário do que
pensa dos artigos dc Tristão de Ataíde:
O Alceu, um jovem de 89 anos, é
que escreve sobre coisas sérias. Quanto a
mim. dou cambalhotas.
Partilharia o poeta da opinião dos que
vêem na crônica um subgêncro?
Nem tanto. Mas há quem exagere na
importância que confere à crônica. Não se
trata, propriamente, dc um gênero literário,
mas dc um gênero lítero-jornalístico. É
evidente que. vez por outra, o cronista pode
ter lampejos literários. Mas, de 100 crônicas
que escrevo, no máximo 20 merecem chegar
a livro. O resto são fatos do dia, coisas de
circunstância, efêmeras. No meu caso, como
cronista, sou apenas alguém que procura
amenizar um pouco o aspecto trágico, sinistro, do mundo em que vivemos.
Mas também não está exagerado afirmar que muito de sua notoriedade se deva às
crônicas em jornal? O que dizer do fato de
seus poemas serem conhecidos de cor. de
merecerem o carinho ficarem guardados em
lugar de destaque de toda sorte de gente,
inclusive emoldurados e pendurados na parede, como o quadro de 11111 pintor famoso?
acontece com todo mundo.
Não vê o Vinícius com aquele seu
/SSO
famoso verso: "Mas que seja infinito
enquanto dure". O Nelson Rodrigues teve
muitas de suas frases consagradas. O Ledo
lvo inventou o "chato de galocha". Acontece com todos. Pensando bem. do que fiz só
duas coisas pegaram. Uma, A 'o Meio do
Caminho. Outra. José. A primeira se deve
ao fato de as pessoas acharem o poema
muito chato, inusitado, coisa de débil mental
como chegou a ser dito. A outra talvez se
deva a um famoso crime que ocorreu em
Belo Horizonte, ha alguns anos. Um homossexual foi encontrado morto 110 Parque Municipal. As suspeitas recaíram sobre um
poeta. Foi preso, julgado, absolvido Na
hora em que o juiz pronunciou a sentença,
levantou-se e declamou todo o poema: "E
agora, José?" No dia seguinte, os jornais
deram destaque ao fato. Republicaram o
poema, trouxeram-no â tona. Nada mais.
cia pode trazer algum resultado em benefício
ilo pais Não que eu seja um apaixonado pela
democracia. Há sempre, por iras de cada
partido, por mais democrático que seja, o
regime, toda sorte de interesses econômicos! A
quase totalidade dos candidatos que aí estão
não tem condições de financiar as campanhas
que estão empreendendo.
Drummond c categórico quando fala dos
partidos atuais:
Partidos? São meros ensaios de partido Vai demorar o dia em que se forme entre
nós um partido realmente confiável. A meu
ver. o ideal para a sociedade brasileira, hoje.
seria a coexistência de quatro partidos: um
conservador, um liberal, um socialista e um
comunista. Os trabalhadores, rurais ou urbanos. poderiam fechar com um desses dois
últimos. A sociedade, assim, estaria mais equilibrada. Mas eu não me filiaria a nenhum dos
quatro. E o meu temperamento. A primeira
coisa que eu faria era meter o pau no sujeito
que se elegesse com meu voto.
RUMMOND admite que o Brasil viÊ M va, hoje. um momento difícil.
— Um dos motivos é a crise
U
M—*
internacional. O outro, a incompetência tios
homens que administram o país. Eles não
foram preparados para isso. O que temos é um
punhado de tecnocratas alheios a tudo aquilo
que diz respeito ao povo. Reúnem-se a portas
fechadas, o povo cá fora. alijado das decisões.
No Brasil, os õrgáos que decidem são o Estado-Maior, a Seplan, o Planalto, quando deviam ser os poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo.
Por que Sandra Cavalcanti?
Não a conheço pessoalmente, mas sei
que ela tem um passado de administradora que
considero digno de todo o apreço. E inteligente. E mulher. Acho esse dado muito unportante num pais onde as mulheres, por preconceito,
raramente têm aces-o aos cargos decisórios.
Como membro da equipe de Carlos Lacerda,
de quem discordei inúmeras vezes, foi de
grande competência.
E a oposição?
Não me deixo levar por essas ingenuidades das esquerdas que acham deva a opo-i
çâo se unu em torno de um candidato Vi
verdade, nao creio que exista esse candidato
ideal.
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Helena Ignez e Paulo José em O Padre e a Moça
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Villa-Lobos já sentia, em 1926, a melodia dos versos
de Drummond

Drummond
na

música

Os poemas dc Drummond e os compositores
que os musicaram: —
Henrique de Curitiba
Abril, Surpresas Mil?
Morozovicz
,-t Federico (íurciu Lorca — Ricardo Tacu
chian
.-t Federico Clareia Lorca (sob o titulo de O
Canto Multiplicado! — Marlos Nubre
Agua-Cor — José Penalva
Anedota Htílgtira — Ernst Widmer
Anoitecer — Bruno Kicfcr
O Uni — Osvaldo de Lacerda
Hraiin — Lvcia de Hiase Uidart
Cabaré Mineiro — Tavinho Moura
Canção Amiga — Milton Nascimento
(dnçõo Amiga — Guerra Peixe
C a riça o pura Álbum dt* Moça — Guerra Peixe
( antiga de Vitívo — Martin Brauwivsen
( antiga de Viúvo — Francisco Nlignone
Cantiga de Viúvo — Villa-Lobos
Cantiga de Viúvo — Osvaldo Lacerda
Caniiguinha — Carlos Coqueijo
C anto Espunjoso — Guerra Peixe
( armo — Dinorah de Carvalho
Carmo — Henrique David Korenchendler
Caso do Vestido — Camargo Guarnicri
Céu Vazio — Os\aldo Lacerda
Ctdadezinha Qualquer — l;.rn-t Widmer
Cidudezinha Qualquer — Guerra 1'cive
Dtilaraçuo em Juízo — hugéma I alcão
Desafio — Edino Krie.cer
Desperdício (sob o titulo dc Mudri^al) —
Edino Krieger
Drama Seco — José Pcnaiva
Episódio — Gilberto Mendes
Esplendor e Decadência da Rapadura — üuerra 1'eixe
Estâncias — Brasílio luheré
Os Fazendeiros do Ar — t;rrM \N idnier
Festa no Brejo — Guerra Peixe
fewii no Hre)o — Lrnsi Widmer
llotfl Toffoto — Henrique David Korenchendler
llotel Toffolo —- Jo-é Penalva
Insistência — Camargo Ciuariiicn
lno é Aquilo — Cirlei Moreira de Holanda
José (E Agora José?) — Ernst Malile
José IE Açora José?) — Villa-Lobos
José (E Agora José?) — Paulo Diniz
Lagoa — Francisco Mignone
Lagoa — Gilberto Mendes
Legado — Dulce Nunes
Massacre — Lmst Widmer
Memória — Alcyvando Luz
Memória — Capiha
Memória Prévia — Breno Blauth
Mercês de Lima — Henrique David korcnchendler
Museu da Inconfidência — Henrique David
Korenchendler
No Meio do Caminho — Lrnsi Widmer
,Vo Meio do Caminho — Francisco Mignone
\o Meio do C aminho — (\oh o titulo Uma
Sola. Uma Só Mão), Osvaldo de Lacerda.
Atua Canção do Exílio — Lycia de Biase
Bidart
Papel — Eugênia Falcão
Paredão — Lycia de Uiase Bidart
Parémia de C ávalo — Lycia de Bia-e Bidart
Perguntas em Forma de Cavalo Marinho —
Guerra Peixe
Poema da Necessidade — Osvaldo de Lacerda
Poema da Purificação — Carlos Alberto Pinto
da Fonseca
Quadrilha — Francisco Mignone
Quadrilha — Osvaldo dc Lacerda
Qualquer (sob o titulo Qualquer tempo —
Guerra Peixe
O Que Fizeram do \atal — Francisco Mignone
Quero me Casar — Jo-é Pcnaiva
Quero me Casar — Ricardo Tacuchian
Quero me Casar — Willy Correia de Oliveira
Resíduo — Eduardo Gudin, Paulo César Pinheiro
Romana — Osvaldo de Lacerda
São Francisco de Assis — Dinorah de Carvalho
.Sa<> Francisco de Asio — Henrique Davrd
Korenchendler
i oada da Musa - hrnst NKidmcr
Kcn/o M.iNsarani
Tristeza no ( eu
Viagem na Eamih t-ob o titulo dc Poema de
Vila-Lobos
Itabira>
Viola de Bolso — L.uis Clludio

cinema
No
O Padre e u Moça — Longa-mctragem de
Joaifuim Pedro de Andrade, baseado no
"O
poema
padre, a moça", com Helena
Ignez. Paulo José, Fauzi Arap, Mário Lago
e Rosa Sandrini. ll'Nv
O Fazendeiro do .-Ir — Documentário de
Fernando Sabino, David Neves e Mair
Tavares. 1974.
O Anjo Torto — Documentário de José
Américo Ribeiro. 1%8.
Crônica da Cidade Amiula — Filme de
episódios de Carlos Hugo Christensen. incluindo o texto "Luzia",do livro A Bolsa e
a Vida 1965.
Enigma Para Demônios — Longametragem dc Carlos Hugo Christensen,
inspirado no conto "Flor, telefone, moça",
do livro Contos de Aprendi:, com Monique
Lafond. Mário Brasini e Rodolfo Arena.
1975.
<4 Bolsa e a Vida —Curta-metragem de
Bruno Barreto, inspirado em texto de
CDA. com Suzana de Morais e Paulo
Neves. ll>"M

Na
televisão
Flor. Telefone. Moça — Adaptação do
conto de igual título, do livro Contos de
Aprendi:, por Pascoal Longo. Direção de
Alfredo Souto de Almeida. Com Glauce
Rocha, Napoleáo Muniz Freire, Sebastião
Vasconcelos, Roberto de Cleto e outros.
Produção de Jason César na TV-Rio, 195o.
O programa fazia parte de uma série que
não prosseguiu porque a direção da empre-a achou que os telespectadores ficaram
apavorados com o tema de morte e mistcrio.
teatro
No
('aso do vestido — Adaptação do poema
dit mesmo título, por Carlos Murtinho.
Espetáculo do "Studio 53", no Teatro de
Bolso de Ipanema, com Virgílio Valli, ililda Cândida, Helena Furtado e Liliane Mene-cs. 1953. Também apresentado no 5"
Festival de Inverno, em Ouro Preto, 1971,
com direção de Amir Haddad.
Reencontro Drummond Todo Dia — Peça-montagem de textos de CDA. com Maria Pompeu, Aldomar Conrado, Suzana
Faini. Roberto de Cleto, Erico de Freitas e
Marcos Waimberg. Musica de Chico Buarque, Toquinho. Taiguara e Paulo Guiinaráes. Teatro Gláucio Gill. 1973.
Ctdadezinha Qualquer -— Peçamontagem de poemas de CDA. direção de
Márcio Aurélio, apresentada pelo Centro
de Arte Banespa. dc Sáo Paulo, com música
de Milton Nascimento, Ricardo Tacuchian
e outros. 1980.
O Elefante — Inspirado cm poema do
mesmo titulo Espetáculo do Grupo Mixirico no Teatro do Scsc da Tijuca. 198(1.
Peças traduzidas por CDA e levadas a
cena no Brasil:
Malandragens de Escapmo l Les Fourbe•
ries de Scapin), de Molièie Direção de
Roberto de Cleto. no Teatro da Praça, com
Carmcm Svlvia Murgel. Paulo Padilha,
Cláudio Correia e Castro e outros. 19o2.
Em Sáo Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso,
direção de Maurice Vaneau. 1982
Dona Rosita, a Solteira, de Federico
Garcia Lorca. Teatro do Tablado, com
Maria Clara Machado. Rosita Tomás Lopes. l-olda Cresta c ot.tr.ts. 1 'W)
(.) Pássaro Azul (EOiseau Blcn).
Maeterlinck, com projeto dc montagem
para iyH3

Conselhos

de

literários

Carlos,

meu
pai

Rogério Rei* -

.A.
ELA vida afora, meu
P
pai, que nunca leve intenção de ser professor
de nada, me tem dado, quase sem querer,
alguns conselhos, que me são de utilidade
cada vez que improviso alguns passos na
literatura. O primeiro e antigo, de quando eu
tinha quatro ou cinco anos e, um dia, sentada
no chão, comecei a cantar:
"Dei rosa, dei rosa,
Dei cravo, dei cravo.
Pra que que eu fui dar
A rosa mais linda
Do meu coração?"
Meu pai gostou da brincadeira e, quando
soube que cu mesma a inventara, anotou
minhas palavras e explicou-me, de maneira
singela, que eu acabara de compor um poema. Fiquei surpreendida, porque, até então,
nessa matéria, só conhecia os versinhos que
decorava no jardim da infância.
— Então poesia era isso, essa repetição
cadenciada. essa ida e volta rítmica. Esses
nomes de flor que diziam muito mais do que
significavam?
Naturalmente não formulei, na época,
nenhuma dessas perguntas. Mas acho que
aprendi difusamente, e paru sempre, a identificar o fenômeno poético onde quer que ele
se esconda. A prova é que até hoje me
lembro com nitidez do episódio.
Mais tarde, j;i no colégio, quando tinha
que fazer as primeiras redações e colava um
cromo cheio de purpurina no caderno, ele
me aconselhou a descrever primeiro a cena
ilustrada (uma galinha rodeada de pintinhos,
uma casa de campo) e só depois construir a
história que quisesse. Fiquei sabendo, assim,
que o primordial numa página escrita é a
objetividade.
Estando no curso de admissão, escrevi,
certa vez, que, assustada, eu me deitara
"cnroladinha como uma bola". A severa
professora modificou a frase para "enrijecida
como um feixe", e, como essas palavras não
faziam parte do meu vocabulário de 10 anos,
tive a sensação de que escrever direito era
sinônimo de escrever difícil. Meu pai. a
quem mostrei a correção, desfez-me a ilusão,
indicando-me que é exatamente o contrário:
no caso, minha comparação, simples e natural. era bem mais expressiva do que a de
dona Mirtes. A lição foi dupla, pois descobri
também que os professores não são infalíveis.
Já moça, tentando burilar um conto,
eipbatüquei de repente num qualificativo
para Lua. Meu pai veio em meu auxílio e me
fez ver como era inútil pretender acrescentar
mais atributos a todos os que se acham
implícitos nessa palavra, tão cheia de poder
evocativo: Ela já é em si branca, de praia,

misteriosa, leitosa, bela. comovedora. tudo
— e qualquer adjetivo só pode empobreciIa. As coisas têm um nome pelo qual devem
ser chamadas: é o substantivo que importa e
que necessita ser preservado em todo o seu
valor. Mas, se eu insistisse em mostrar minha
Lua sob um ângulo diferente, então teria que
lançar mão de outras formas inesperadas,
capazes de produzir um impacto no leitor.
Sugeriu-me "Lua de abril", que aceitei imediatamente.
Por outro lado, e sem entrar cm contradiçáo, mostrou-me que é pela escolha dos
adjetivos que se reconhece um escritor. Gv
mentando certa frase, cm que eu mencionava um "fino agradecimento", elogiou a combinação: esse fino modificava sutilmente a
qualidade do agradecimento, indicando que
quem o escrevera gostava de cultivar os bons
autores.
Nesse ponto meu pai orientou-me de
forma eclética, mas no fundo sempre tive a
impressão de que, segundo ele, se eu me
limitasse a ler Machado de Assis, não necessitaria de outra aprendizagem Acostumeime, assim, a contos que tem começo, meio e
fim; a romances em que a linha argumentai é
secundária e nos quais interessa, sobretudo,
a inquietante análise psicológica dos personagens; a crônicas em que o tema supostamente fundamenta! serve apenas de ponto de
partida para as divagaçóes. pois é no mínimo
que se encontra a essência do acontecimento.
Também a seu conselho, li e reli o
Journal, de Jules Renard, e os Carnels, de
Joubert, dois catcdráticos do pensamento
cético e condensado. Em Flaubert meu pai
chamou-me a atenção para a freqüência do
emprego da terceira pessoa do singular, em
vez do cu revelador. Fez-me meditar sobre o
início da parte VI de VEducation Scnúmcn¦
mie. quando, falando de Frederic Moreau,
desiludido. Flaubert se limita a anotar: II
voyagea. II connut Ia melancholie des paquebots...". E dessa maneira isenta, discretíssima, transmite o sofrimento e a solidão do
homem, durante os anos em que esteve
longe de Mme. Arnoux. aprendi que economia de palavras e de emoção são indispensáveis para quem tenciona escrever.
Ensinou-me também a usar o dicionário
sem preguiça e com prazer, a não dispensar
um dicionário de verbos e regimes, a colecionar todos os dicionários, a fugir da tentação
de fazer literatura epistolar e a só escrever
cartas para dar e pedir notícias, a não ser
exigente demais comigo mesma e admitir
humildemente certas repetições de palavras
e de sons, das quais os escritores franceses'
abusam, sem preocupação. E sobretudo a
evitar a prolixidade:
— Escrever é cortar palavras — ele me
vem repelindo sem cessar e com razão.
E por isso que. na esperança de ser
capaz, pelo menos hoje. de seguir este conselho difícil, vou ficando por aqui.

D RUMMOND fala de
todos os amigos, presentes e ausentes, com
grande ternura. Vinícius de Moraes, por
exemplo. O poeta e homem apaixonado que
ele era, acima das convenções, livre como
uni pássaro e de trato muito carinhoso, é
lembrado sempre com emoção. O mesmo em
relação a Manuel Bandeira, a quem Druni-

mond homenageou em versos: "Manuel, a
estrela matutina e a da tarde brilham igual?
Viver cm luz é tua sina."
Há exatamente 20 anos, quando Drummond comemorava seus 60, (oi a vez de
Bandeira homenageá-lo. O poema — de um
grande poeta para outro — caberia perfeitamente ho|e, nesta festa em que seu autor,
morto em 1968, é um dos muitos e mais
sentidos ausentes.
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LOUVOR

DRUMMOND

Louvo o Padre, louvo o Filho,
O Espírito Santo louvo.
Isto feito, louvo aquele
Que ora chega aos sessent'anos
E no mais de seus pares
Prima pela qualidade:
O poeta lúcido e límpido
Que é Carlos Drummond de Andrade.
Prima em Alguma Poesia,
Prima no Brejo das Almas,
Prima na Rosa do Povo,
No Sentimento do Mundo,
Lírico ou participante,
Sempre é poeta de verdade
Esse homem lépido e limpo
Que é Carlos Drummond de Andrade.
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o bane* debote

Como é fazendeiro do ar,
O obscuro enigma dos astros
Intui, capta em claro enigma.
Claro, alto e raro. De resto
Ponteia em viola de bolso
Inteiramente à vontade
O poeta diverso e múltiplo
Que é Carlos Drummond de Andrade.
Louvo
Santo,
Louvo:
Que é

o Padre, o Filho, o Espirito
e após outra Trindade
o homem, o poeta, o amigo
Carlos Drummond de Andrade.
Manuel Bandeira
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