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Tempo
Rio — Tempo nublado
com pancadas e trovoadas esparsas melhorando
no decorrer do período.
Temperatura estável.
Ventos de Norte rondando para Noroeste fracos a
moderados com rajadas
ocasionais. Máxima1. 33,4
em Bangu e mínima: 18
no Alto da Boa Vista.
O Salvamar informa que
o mar está calmo com
águas a 25 graus correndo de Leste para Sul.
* Temperaturas e mapas
na página 12.
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(PMDB)
(PDS)
(PTB)
(PT)
(PDT)

43,97r
19,7%
11,4%
7,8%
0,7%

Rio Grande do Sul
33,1%
Jair Soares (PDS)
Pedro Simon (PMDB) 31,8%
Alceu Collares (PDT)
16,9%
Olívio Dutra (PT) 1,9%

Rio
Leonel Brizola
Moreira Franco
Miro Teixeira
Sandra Cavalcanti
Lysâneas Maciel

Eliseu Resende
Tancredo Neves
Sandra Starling
Teotònio Santos

(PDS) 40,57c
(PMDB) 38,8%
(PI1) 2,6%
(PDT) 0,27c

Roberto Magalhães
Marcos Freire
Manuel da Conceição
Padre Melo
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Paraná
José Richa
Saul Raiz
Vilela
Edson Sá
Edésio Franco

(PMDB) 50,1%
(PDS) 33,4%
(PTB) 0,7%
(PDT) 0,4%
(PD 0,3%
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Ceará
Luís G. da Motta
Mauro Benevides
Américo Barreira

(PDS) 47,6%
(PMDB) 37,97c
(PT) 0,47c
(PTB) 0,4%
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(PDS) 51,4%
(PMDB) 22,7%
(PT) 0,77c
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Maranhão

Santa Catarina
Esperidião Amin
Jaison Barreto
Lygia Doutel
Eurides Mescolotto
Osmar Cunha

31,3%
26,8%
14,1%
8,9%
3,0%

(PDT)
(PDS)
(PMDB)
(PTB)
(PT)

Pernambuco

Minas

(PDS) 50,17c
(PMDB) 35,97c
(PDT) 0,37c
(PT) 0,3%
(PTB) 0,1%

• (PDS) 62,2%
Luís Rocha
Renato Archer
(PMDB) 13,1%
Reginaldo Telles
(PDT) 0,3%
Oswaldo de Alencar (PT) 0,37c.
Cesário Coimbra
(PTB) —

Informe Econômico
(Pág. 16)
A edição de hoje é
composta de Noticiario (16 págs.), Esportes (4 págs.), Caderno
B (8 págs.), Classificados (12 págs.) e Eleiçóes (10 págs.).

João Durval
Roberto Santos
Edval Passos

(PDS) 48,7%
(PMDB) 27,87c
(PT) 0,57c

Sergipe

Goiás

Bahia
íris Resende
Otávio Lage
Athos Magno
Paulo Tim

(PMDB)
(PDS)
(PT)
(PDT)

59,0%
26,7%
1,3%
0,2%

João Alves Filho (PDS) 57,6%
Gilvan Rocha (PMDB) 19,1%
Marcélio Rocha (PT) 0,9%
Manuel Ferreira (PDT) —

PREÇOS. VENDA AVULSA:
Rio do Janeiro/
Minas Gerai*
Dios úteis CrS 70,00
Domingos Cr$ 100,00

I

Viciai

da Trindade

MM

Sào Paulo/Espirito Santo
Dios úteis Cr$ 70,00
Domingos .'.Cr$ 100,00
RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
AL, PE
Dias úteis Cr$ 130,00
Domingos Cr$ 1 30,00

DF, GO
Dias úteis
Domingos

... Cr* 90.00
... 0$ 100,00

Outros Estados
a Território*
Dias úteis Cr$ 150,00
CrS 150,00
Domingos

ACHADOS E
PERDIDOS

510

ALUVSIO FERNANDO — Jor
0e Righetti perdeu carteira de
motorista; RG. 8665.762 SSPSP. CREA 80.062D-SP. cheques bancos Itaú e Real, carteira de poupança Real, Cartoes Mesbla. Freeway e Itaú,
cheque n° 382.232 banco 341
SP. Quem achar. Fone: 3948615 ou 266-7544. Gratilico.

EMPREGOS

200

DOME8TICOS

210

ACERTE AQUELA
EMPREGADA BABA
ETC — Selecionadas
por psicólogos, através de testes psicológicos, entrevista e
comprovação de referèncias. GABINETE
DE PSICOLOGIA.
Empresa Pioneira em
Assessoria Loméstica. Científica no Brasil. Não é Agência.
Somos outra opção
— Conheça com segurança quem entra
em sua casa. Aprovacão 385. Secretaria
de Saúde. Garantia 6
meses. Tels.: 2553802,236-3185e 2579794.
A EMPREGADA - Prec. todo
serv cozin triv íino, sabendo
serv. mesa — Folga sem. ref
•._ 239-4207 Leblon.
AGENCIA TIA BETH — Nova
opçSo cl seleção rigorosa ot
ôt babás coz. domésticas arr,
geral Sei. rigorosa, garantia 1
ano e tefs. Tx. única 359-4711
e 350-5179.

AGÊNCIA MINEIRA —
Atende c/ presteza e honestidade pedidos de
empregados domésticos selecion. Rigorosamente c/ refer. idôneas,
garantimos perman. em
contrato 236-1891. 2569526.
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a Brizola

•

São Paulo
Franco Montoro
Reynaldo de Barros
Jânio Quadros
Luís Inácio da Silva
Rogê'Ferreira

Preço: Cr$ 70,00

Leonel Brizola é o novo Governador do Rio cie Janeiro, com
31,3% da votação. Este é o prognóstico do IBOPE, divulgado pela
Rede Globo de Televisão. Moreira
Franco (PDS) fica em segundo,
com 26,8% e Miro Teixeira
(PMDB), com 14.1%, em terceiro.
Depois de votar em Ipanema, Brizola, afirmou:
Se eleito, governarei para
todos, sem discriminação. Nas minhas decisões jamais farei distinção entre um companheiro e um
adversário.
O General Golbery do Couto e
Silva, ex-Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República, ao
votar em Luziânia, Goiás, comentou:
Brizola é um nome polêmico, muito conhecido, e sua vitória, no Rio, um dos Estados mais
importantes como centro de opinião pública, evidentemente será
levada em conta nas discussões
para a sucessão do Presidente Figueiredo.
Pelos prognósticos do IBOPE,
Franco Montoro ganha o Governo
de São Paulo com 43%. Reynaldo
de Barros (PDS), que fica em secom 19,7%, queixou-se da
gundo
"deslealdade" do ex-Governador
Laudo Natel e acusou Paulo Maluf
"em
de atrapalhar sua votação
algumas ocasiões". Jânio Quadros
embarcou ontem mesmo para os
Estados Unidos.
No Rio Grande do Sul, Jair
Soares (PDS), com 33,1%, está
com vantagem apertada sobre Pedro Simon (PMDB), com 31,8%.
A disputa também está renhida
e indecisa em Minas Gerais, onde,
segundo o IBOPE, Eliseu Resende
(PDS) está com 40,5% e Tancredo
Neves (PMDB) com 38,8%. O prognóstico do Gallup, porém, aponta
a vitória de Tancredo, também
por pequena margem: 46,1% a
43,8%.
Em Pernambuco, Roberto Magalhães, segundo o IBOPE, tem
uma boa margem à frente de Marcos Freire: 47,6% a 37,9%. Marco
Antônio Maciel se elegeu para o
Senado e aponta três fatores para
a vitória: trabalho administrativo,
boa chapa e competência na campanha.
O ex-Governador Paulo Maluf
(PDS) deverá ser o deputado federal mais votado do país, atingindo
600 mil votos e superando a marca
dos 500 mil que Miro Teixeira obteve no Rio, em 1978. O segundo
mais votado deve ser o cantor
Agnaldo Timóteo, do PDT fluminense, que deverá superar 400 mil
votos. Jarbas Vasconcelos,. do
PMDB pernambucano, chegará a
300 mil votos.
Em São Paulo, pouco antes de
votar/o Ministro do Planejamento, Delfim Neto, afirmou que "os
brasileiros não terão mudança radical alguma em sua vida por causa das eleições". O Ministro Leitão
de Abreu, Chefe da Casa Civil,
disse, ao votar em Brasília, que "o
resultado das eleições é uma parte
do processo de abertura":
— Prevejo que tanto a União
como os Estados procurarão proceder de maneira a assegurar a
abertura.
Também em Brasília, ao votar, o Ministro da Marinha, Maximiano Fonseca, afirmou que o
Governo federal não discriminará os Governadores da Oposição e que "não haverá problemas de relacionamento". (Leia
editorial O Melhor Resultado)

Eleições

"inicia novo ciclo3
Brizola, cercado pela multidão, ao votar em Ipanema, disse que o país

AVISO AS DONAS A AG. ALEMÃ 227-3098 AG NOVAK VOCÊ PODE
DE CASA — P/ segu- — A mais tradicional of. CONFIAR. — 236-4719/
255-8767.
coz., cop., babá 237-5633
rança tota! em suas ca- sempre
e iiiíii. Av. Copa 1085 gr. Domésticas efetivas e
ligar
sas antes de
diaristas.
p/ 202.
ag. de empregadas ou
similares. Informe-se A AGÊNCIA RIACHUELO A SENHORA OU MOÇA
—
pago
AG MERCÚRIO""-- no Clube Doméstico — Que há 48 anos serve 40.000Respons..
fazer serv. de 3
o RJ, oferece cops.,
256-3405 e 235-3667, divulgado pela Televi- arms., t. serv. babá» e adultos. Folga domingo.
domésticas e diaristas são. PBX 253-6798 a diar. Tr. 231-3191/ 224- Av. Copacabana. 583 ap.
806.
7485.
seg. do seu lar
Av Copa 534/ 301

A BABÁ P/ BEBÊ— Pago
40.000 p/ atender bebe
4 meses. Peco referenc.
Av. Copacabana, 583 Ap
806.
AGENCIA EMP. CBISELA
O teg° Mt° Trabalho 15-000
clientes atend. Of babas, coz
f/ fogão Tnv cop., arrumad. «
doméstica Ix única, garantia
de 1 ano Se), rigorosa e refs
390-8940 e 350-S179

A UNIÃO ADVENTISTA — Oferece domesticas respons. c/ referenc. sólidas. Trabalhamos d presteza e honestidade. Por isso garantimos ficarem com
contrato. 255-3688,
255-8948

A ARRUMADEIRA — E outros
serviços, saiba lar e goste
criança, c/docs. 8 rets. min. 1
ano mesma casa. Inicial Cr$
20 mil 245-6368.
A COZ. E 1 FAXINEIRO(A)
Com ref (ecinte. 30 mil cada
ou todo serv 35. 227 3098 Av
Copacabana 1085 ap. 202
A COZINHEIRA — Para casa
d prática em trivial tino e refe
rftocias."fe!SaV inicial 35 mil +
t.NPS
265-OB68

©

AGENCIA SIMPATI
CA — Oferece domes
ticas efetivas ou diaristas. Atendimento imediato c/ pessoal sele
cionado 220-4728,
262-1401, 240-5108
Rua Evaristo da Veiaa
35 s/ 805. Cinelãndia
240-1946

m

A COZINHEIRA — Precisa-se peq. serv. peq. familia ord. 25.000 folgas
sem c/ ref. Av. Copa 610
s/ loja 205.
serviçal para o mister
do lar. Damos prazo
adaptação com termo
de permanência, todos
fichados. 257-3719 235-7328

A COZINHEIRA — Precisa-sé
trivial lino e variado e passar
P/ casal e uma cnança. Tr
551-9817 Flamengo.
AGENCIA CI8ELE -, Oferece
acornp. arrum . babas cas , cozmhetras mots., etc. Todos cl
reis. e does. Tel. 237-1834.
BABA —-Prec t so d prática p/
bebê 5 rnoses. exijo boas rafs.
e ríoctos. íoiga 15; 15 dias.
Kal
30 m:l
?i:5-J>386. O
Anua
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BRIZOLA FALANDO POUCO MAS DIZENDO TUDO...
Leonel Brizola está dando um show do oratória nesta campanha eleitoral, transmitindo uma energia positiva, através da
oomurúcaçào oral. CENTRO DE PESÜUISA DA FALA DO PROF. SIMON WAJNTRAUB. CORREÇÃO DOS PROBLEMAS DA FALA. 18 ANOS DE
EXPERIÊNCIA. RJ 236-5223; DF 2264751; SP 298-3071. BH 221-3321. Goiânia 223^1706.
BOAS FALAS BRIZOLA

Coluna do Casteilo j

Caminhos de
conciliação
Brasília — A nação está voltada para os
resultados imediatos da eleição. Todos querem
saber quem ganhou para governador e todos se
interessam por saber o mais cedo possível quais
os partidos com maior representação no Congresso. O dado essencial, para o roteiro da
abertura, no entanto, só será conhecido no
final da apuração: a composição do colégio
eleitoral que deverá eleger o Presidente e o
Vice-Presidente da República.
Seja qual for a composição, deve-se todavia definir alguns princípios decorrentes da
Constituição e da legislação em vigor. Em
primeiro lugar, a vinculação limita-se à escolha
do Presidente e do Vice-Presidente, que deverão sair do mesmo partido. Em segundo lugar,
não há proibição de coligações. No pleito de
ontem, a impossibilidade de coligações decorria da vinculação geral de votos e não de
proibição expressa em lei. A Constituição
federal, no seu artigo 75, parágrafo Io, estabelece: "Será considerado eleito presidente o
candidato que, registrado por partido político,
obtiver maioria absoluta de votos". No para"Se nenhum cândidagrafo 2o, no entanto, diz:
to obtiver maioria absoluta na primeira votação, os escrutínios serão repetidos, e a eleição
dar-se-á no terceiro por maioria simples".
O princípio da obrigatoriedade da apre. sentação de candidatos por todos os partidos
refere-se a "eleições gerais" não à eleição
especial do Presidente e do Vice-Presidente da
República. Desse conjunto de normas decorre
que o futuro Presidente, escolhido em sufrágio
. secreto pelas convenções partidárias, será eleito pelo colégio eleitoral, admitida a coligação.
Se o PDS, por exemplo, não tiver o controle da
maioria do colégio poderá supri-la mediante
coligação, sendo válida a mesma hipótese para
os demais partidos. No entanto, quem tiver a
maioria do colégio, ainda que não absoluta,
poderá eleger seu candidato independentemente de coligação, no terceiro escrutínio, por
maioria simples, desde que não se aliem os
adversários.
;
;
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Há alternativas, portanto, para o encaminhamento e a decisão do problema sucessório
da República, fecho da estratégia de distensão
e da implantação do regime democrático. Mas
não se devem examinar apenas hipóteses de
luta. Apesar das crispações que se seguirão à
proclamação dos eleitos, a disposição mais
visível é a procura de um caminho de consenso,
de soluções conciliatórias. Governo e Oposição, eliminados os pontos cruciais do conflito
institucional, não estarão aí para brigar, mas
para procurar caminhos comuns que permitam
aos eleitos governar e aos que estão no Governo conduzi-lo aos objetivos que foram longamente definidos.

A derradeira convocação do Presidente da
; República antes do pieito abre caminho para
negociações e a Oposição, onde eleger governadores, estará elegendos homens que, oriundos ou não de movimentos radicais, são portadores hoje de propostas construtivas. Não há
revanchismos nem ânimo de confrontação,
mas o entendimento de que algo pode ser feito
para eliminar fricções e possibilitar que, sem
promiscuidade, as correntes políticas convivam
e demonstrem sua adaptabilidade à experiência democrática, que se tornara impossível ante
o confronto dos radicais no período anterior a
março de 1964. Daquela impossibilidade resuitou um agravamento geral do quadro político,
com experiências ditadoriais contestadas por
ações armadas, suprimidas pelo uso da força e
domadas a ponto de provocar uma revisão
geral da proposta de resistência c oposição aos
governos militares.
Dessa revisão já resultou uma primeira
t concordância nacional: a procura do caminho
<§ político, da distensão lenta e gradual que se
I completa com o processo eleitoral e passará
:• sem dúvida pela elaboração de uma nova
; Constituição. A eleição de ontem, ao contrário
de outras, não traz no seu bojo propostas
radicais, antes pelo contrário. Se ocorrer no
\ Rio, como se espera, a vitória do Sr Leonel
Brizola, isso não representará um desafio, mas
tf', a procura de uma autenticidade, de um senti>: mento de que algo mudou realmente com a
:¦ eleição. Parece que é isso a que aspira pelo
.'menos o eleitorado carioca — o sinal de
mudança, a certeza de que radicalismos, pre'¦'
conceitos e outros bloqueios foram eliminados.
O Sr Brizola, já se disse, não está jogando na
guerra mas na paz, tanto quanto o Presidente
Figueiredo.
Certamente não serão incendiários os Srs
i Tancredo Neves, Franco Montoro, José Richa
>:e tantos outros candidatos da Oposição que
K podem sair vitoriosos das urnas que se estão
£ abrindo. Esse desarmamento político será o
í resultado final da política de distensão, segunv do estratégia atribuída ao General Golbery do
| Couto e Silva, e conduzida aos tropeções
\ durante o Governo Geisel, quando as pressões
;: e contrapressões eram mais extremadas, e com
\ certa audácia e, ao mesmo tempo, algumas
: precauções durante esses quase quatro anos de
I Governo Figueiredo.
V
Pelo voto, pela prática democrática, a
•t nação reencontra o caminho da convivência,
ida paz e da confiança nos seus homens públi>;cos. Essa é a esperança que nos deixa esse 15
- de novembro de 1982.
Carlos Casteilo Branco

;
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Caribe com o navio Bohème.
/(câmbio,
oficial)

Últimos lugares;

¦C^SSÉ*

Tudo incluído
passagem aérea (Varig) SP/Miami.
-4diasemMiami.
recepçãoe traslados.
20 dias de cruzeiro no navio Bohème.
-400 kg de bagagem.

Você sai de São Paulo dia
25/11 de avião. Fica 4 dias em
Miami hospedado em hotel de
categoria.
Aproveita para conhecer
a Disneyworld, o Epcot Center
e fazer compras de Natal. Dia
29/11 embarca no Bohème
e vem para o Brasil, passando
pelas Bahamas, Ilhas Virgens,
Barbados, Trinidad, Belém,
Fortaleza, Recife, Salvador,
Rio e Santos.

C*í I? UÍS I: Hí C 5

São 20 dias de viagem num
dos navios mais modernos da
atualidade.
Aproveite esta oferta. É a sua
última chance de fazer um
cruzeiro pelo Caribe ao câmbio
oficial.

Consulte sen agente de
viagens ou a Saitecin.

5 A I T \ê!& IWN

Av. Rio Branco. 156-28? and. - Sala 2a'!9 - Tones: 202-472:1 e 262-314li
Telex (021) 23809-SAIT-BR - KMBRATUR-0070:S-02-11-1
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Chanceler
belga chega
ao Brasil

Figueiredo discute hoje
greve de professores com
a Ministra da Educação

O Chanceler e exPrímeiro-Ministro da Bélgica, Leo Tindelmans, chegou ontem ao Rio, procedente de Caracas, e hoje
vai a Brasília discutir com
o Presidente João Figueiredo temas como o relacionamento político entre a
América Latina e o Mercado Comum Europeu e um
maior equilíbrio da balança comercial de seu país
com o Brasil, que em 1981
teve um superávit de Cr$ 5
bilhões 382 milhões.
Tindelmans e sua comitiva serão recebidos de
manha pelo Chanceler Saraiva Guerreiro e à tarde
pelo Presidente da República. Amanhã, com o Ministro do Planejamento,
Delfim Neto, o chanceler
belga irá expor um projeto
de cooperação técnica,
científica e industrial em
termos semelhantes aos
atualmente desenvolvidos
pela Bélgica com o Japão e
futuramente com a Venezuela. Tindelmans também representará empresários de seu país interessados na compra de aviões
Xingu e no financiamento
do Projeto Carajás.
O chanceler, que por sua
participação nos debates
da Comunidade Econômica Européia chegou a ser
denominado de Mr. Europa, reconhece que ultimamente a Bélgica tem tido
problemas em vender produtos químicos, manufatumaquinarias ao
rados e "talvez
Brasil,
por nossa
falta de dinamismo". Ele
não acredita que a realização das eleições no Brasil
venha a interferir diretamente nas relações comerciais com a Europa e elogiou o discurso do Presidente Figueiredo na abertura da Assembléia Geral
da ONU.
Tindelmans também
discutirá em Brasília, autorizado pela CEE, revisoes na política de embargo aos produtos têxteis
brasileiros na Europa. Os
principais produtos que o
Brasil exporta para a Bélgica são minerais, alimentos para animais, café, aigodão, grãos e frutas.

Brasília — Os docentes de 12 escolas de ensino
superior que estão em greve há mais de uma semana
poderão saber hoje qual a posição do Governo diante
de suas reivindicações, caso o Presidente Figueiredo
tenha tempo de aprofundar o assunto no despacho
que terá com a Ministra da Educação, Esther Figueiredo Ferraz, pela manhã. O presidente tem a agenda
cheia para o dia de hoje, mas certamente ocupará a
maior parte do tempo acompanhando a apuração das
eleições.
Os docentes das outras escolas federais, que estavam prestes a entrar em greve geral no sábado
passado, decidiram permanecer em "estado de mobilização permanente" até amanhã, quando realizarão
assembléias para deliberarem pela greve ou não, já
com base nas contrapopostas do Governo.
PLEITOS E
ter diretamente com a doDISPONIBILIDADES
tação total das verbas neÉ provável, porém, que cessárias para a universiuma posição final da parte dade, e exigem a contratado Governo ainda não saia ção regular e imediata dos
hoje, segundo uma fonte professores concursados
do Ministério da Educa- das universidades federais
ção, porque a desvincula- autárquicas.
A Ministra da Educação,
ção dos docentes e universidades do sistema do por sua vez, determinou a
DASP, bem como a quês- elaboração de estudos que
tão salarial, ainda serão es- indicaram serem necessátudadas por um grupo de rios recursos adicionais ao
trabalho constituído pelos orçamento do MEC de Cr$
secretârios-gerais dos Mi- 71 bilhões 249 milhões e
nistérios da Educação, 324 mil, para atender o auPlanejamento e DASP. Es- mento salarial pleiteado
te grupo ainda não se reu- pelos professores. Lemniu em virtude de seus ti- brou aos professores que o
tulares se encontrarem Ministro Delfim Neto, ao
viajando.
comentar as dlsponlbllidaOs professores, através des financeiras do Goverda Associação Nacional no, disse-lhe que uma decidos Docentes do Ensino são favorável ao MEC poSuperior (ANDES), piei- deria refletir nos demais
teiam um aumento a título ministérios.
de reposição salarial de
Quanto à desvinculação
23,8% sobre o INPC, con- do DASP, a professora Es-,
denam a desvinculação do ther Figueiredo Ferraz
DASP porque estão con- afirmou aos docentes que
victos de que ela implicará esta é tuna antiga Idéia do
na quebra da isonomia sa- Governo e que conta com
larial e da carreira unifica- o apoio dos reitores de 19
da. Pedem que o orçamen- universidades federais,
to global do MEC só seja mas que ainda não foi deflaplicado com a condição nida a forma como se prodo Governo se comprome- cessará.
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Cineasta Humberto Mauro
espera remédio italiano
para evitar a cegueira

Belo Horizonte — A Cooperativa Mineira de Cinema (Copercine) está liderando um movimento nacional para a obtenção do remédio Bendolina, de fabricação italiana, capaz de evitar a cegueira que ameaça
o cineasta Humberto Mauro, de 80 anos, que reside
atualmente em Volta Grande, cidade localizada na
divisa de Minas com Rio de Janeiro.
O presidente da Copercine, Ricardo Gomes Leite,
contatou ontem o representante em Belo Horizonte
da Agência de notícias Interpress, jornalista Guy de
Almeida, que já solicitou a compra do remédio para a
sede da empresa em Roma. O Ministro da Previdência Social, Hélio Beltrão, também está empenhado
em ajudar Humberto Mauro, tendo falado com o
embaixador italiano no Brasil, que se prontificou a
conseguir o remédio a partir de hoje, esclarecendo,
entretanto, que o medicamento ainda não está sendo
comercializado.
Leite, "conservar a visáo
TELEGRAMAS
A Copercine também en- de Humberto Mauro não
viou telegrama à Ministra deve ser apenas um esforda Educação, Esther de Fi- ço de sua família e de seus
gueiredo Ferraz; ao dire- médicos, mas uma respontor-geral da Embrafilme, sabilidade da comunidade
Roberto Parreiras; ao cultural brasileira, a quem
Chanceler Saraiva Guer- o cineasta ofereceu uma
reiro; e ao Governador das obras de maior signifiFrancelino Pereira, "para cado a nível nacional e inchamar a atenção do mun- ternacional."
Lembrou que ele é o únido oficial para a gravidade
do problema e da necessi- co cineasta brasileiro a fidade de um esforço do Go- gurar em antologias interverno no sentido da obten- nacionais do cinema, como
a publicada por Georges
ção do remédio."
Para Ricardo Gomes Sadoul, na França.
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Período: 28 a 31/10/82
Horário: 21:45 às 23:00 hs.
Fonte: AUDI-TV
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4 DIAS — Ida e Volta em Jato, com hospedagem no HOTEL SAN MARTIN • * * • amplos
Parques e Jardins, Jogos, Piscina, Boate, Restaurante, etc. MEIA PENSÀO.
Visitando: Cataratas Brasileiras e Argentina.
Paraguai, Compras. Cassino Acaray e Represa
<n
Itaipu.
3
SAO PRODUTOS OPERADOS PELA
FINANCIAMENTO EM ATE 12 MSSES
>
OU 3 VEZES SEM JUROS
<
< 3
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INFORMAÇÕES E RESERVAS

nmtM m viucm c nauao itm. rio. Av. N. Sra. Copacabana, 195- loja 102
- ARSIHTINA Xéls.l 541-3649 542-0693/295-1249/275-0946
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SEA41NACIC
f™™IDE EXlPCiTíAÇÃ©
C iNCENTIV€S
Objetivando o aperfeiçoamento profissional de técnicos, administradores, empresários, estudantes, economistas, advogados, contadores e demais interessados em
exportaçSo, Seminários Aduaneiras, realizará no Rio de Janeiro-RJ, o Seminário
do Exportação e Incentivos, ministrado
pelos professores Leone Soares de Resende e Luiz Martins Garcia, profissionais
experientes e atuantes.
LOCAL: Salão de Convenções do Rio•Sheraton Hotel
DIAS: 24 e 25 de novembro de
HORÁRIO: das 09h00 às 1 7h00

1982

PROGRAMA
ExportaçSo - Recursos e Aplicação.
Exportação • Recursos do Empresário
Incentivo do IPI e ICM • Incentivo do
"drawback"
IR • Importações sob
•
"Trading
Company" Brasileira.
Exportação • Rotinas e Procedimentos.
Organização
Oistribuição
Operações

•
de

para Exportar • Canais do
Cotação de Produtos •
Câmbio • Incentivos Financeiros.

COORDENAÇÃO GERAL DE: Edições Aduaneiras Ltda.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Rua âo:Atfe,,92%'ÍQ9 andar-Ty,;:(Ò2í);26^Tn26-TWBxvfTO 021
.-RiòdeíJaneiro - HJ
...
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Comlurb começa a
limpeza da cidade

Volta ao Rio foi calma e
a Polícia Rodoviária não
registrou acidente grave
A volta ao Rio das pessoas que aproveitaram o
fim de semana prolongado foi calma e tranqüila. Nas
rodovias, segundo o Plantão Rodoviário Federal, o
movimento de veículos foi uniforme durante todo o
dia e não ocorreram engarrafamentos nem acidentes
graves. O esquema especial de patrulhamento, que
utilizou 800 patrulheiros, adotado desde sexta-feira,
termina hoje, ao meio-dia, sem registrar nenhum caso
grave.
Na Ponte Rio—Niterói, o horário de maior movimento foi das 9h às 13h, quando foi grande o número
de pessoas que voltavam, principalmente da Região
dos Lagos, ainda a tempo para votar. No final da
tarde, o movimento era pequeno e a Polícia Rodoviaria informou que, durante o dia, não houve nenhum
acidente nem engarrafamentos perto das cabinas de
pedágio.
A maioria dos passageiAEROPORTOS
ros viajava depois de ter
Nos Aeroportos Santos votado no Rio ou voltava
Domunto e Internacional da cidade onde votou.
— Minha família é toda
do Rio de Janeiro, o movimento de passageiros foi de Cabo Frio e todos são
normal. Não houve filas de políticos. Votando lá, teespera e não foi preciso a nho condições de eleger aicolocação de vôos extras. guém — disse Luís FranO trem noturno para São cisco Barbosa de Oliveira,
Paulo, que sai da Estação que mora em Botafogo e
da Leopoldina, partiu no não se importou em fazer a
horário e com alguns luga- viagem de três horas para
res vazios. Também na Ro- ir e três na volta para votar
doviária Novo Rio o movi- em seus parentes.
mento de passageiros foi
Fátima Barreira, de 25
normal e não houve a ne- anos;
José Carlos Neves,
cessidade da colocação de
da mesma idade; e Altair
ônibus extras.
— Em qualquer feriado, Ourives, de 29 anos, votao movimento seria o dobro ram fora do Rio devido à
desse, disse um funciona- tranqüilidade das cidades
rio da Coderte, acrescen- pequenas.
— Gastei Cr$ 1 mil para
tando que a previsão era
de 2 mil 800 passageiros ir votar, mas valeu a pena.
chegando e 2 mil 100 par- Lá não tem tumulto — cotindo, com tendência a in- mentou Altair, que foi votensificar a movimentação tar em Cachoeira de Maçaeu e mora em Realengo.
depois das 18h.

Bares não
cumprem a
"
441
lei seca
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Carpetes, tapetes e veludosTabacow.

Com 400 garis, a Comlurb iniciou, à zero hora de
hoje, a limpeza de ruas, viadutos, prédios, postes e
árvores da cidade, cobertas por meses de propaganda
eleitoral. Primeiros locais a serem limpos: o Centro da
cidade e as avenidas que lhe dão acesso. A Comlurb vai
limpar também prédios particulares, mas solicita à
população que colabore, retirando cartazes e panfletos
colados em suas paredes e muros.
Para remover pichações e cartazes, espalhados em
toda a cidade, a companhia de limpeza pública utiliza
6 mil quilos de cal hidratado, 70 baldes, 90 escovas de
aço, 90 espátulas, 2 mil 300 quilos de cimento, 1 mil 700
brochas e 300 pacotes de corantes diversos para restaurar as tonalidades originais das superfícies atingidas
pela propaganda. Segundo a Comlurb, a operação
limpeza não tem hora prevista para terminar.

O interior do Showroom Tabacow do Rio Palace é uma festa.
Lá estão desfilando para você, entre outros, nomes famosos
como Florença, Hudson, Nórdico, Ipanema, Pérsia Exportação,
Walt Disney, Segovia e Caresse.
Além disso, você recebe uma completa orientação para tirar
todas as suas dúvidas e ficai' sabendo onde comprá-los com as
melhores condições.
Não perca o Showroom Tabacow.
Showroom Tabacow
Av. Atlântica, 4240 - Loja 231 - Shopping Center Cassino Atlântico
Tel: 267-9190.
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IMPORTANTE

Uma base de carinho.
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O Disco avisa.
Não pague mais caro,
veja diariamente
as nossas promoções.

o wmM m os primeiros lugares, os melhorei

PROFESSORES E 32 ÜOS DE EXPERIÊNCIA PARA
" QUE VOCl
TENHA UMA PROFISSÃO SEGT IÍMATRICUL.AS l|
CURSO

m.

^ABERTAS^^

TAMANDARÉ

Marinha - Exército - Aeronáutica

Centro: Rua da Constituição, 71 -1? andar «Tel.: 221-0108
Madureira: Rua Daamar da Fonseca. 79 • 2? andar • Tel.: 350-2084.
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Muitos bares desrespeitaram a lei seca e insistiram em vender bebidas aicoólicas durante o dia de
ontem. A Polícia Militar
fez vários flagrantes, mas o
dono do estabelecimento,
após ser autuado, pagava
a fiança e era liberado. O
caso mais grave de desrespeito à lei seca ocorreu na
Gávea.
A rádiopatrulha 54-0986,
do 2o BPM, em Botafogo,
comandada peio soldado
Lima, passava pela Rua
Marquês de São Vicente
quando avistou cerca de 30
pessoas que recebiam um
carregamento de cerveja
em frente da Escola Municipal Artur Ramos. Os policiais se aproximaram e
disseram que iriam
apreender a bebida.
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AGRESSÕES

Houve tumulto e as pessoas tentaram agredir os
policiais e depredar a viatura. que teve o microfone
do rádio arrancado por
Paulo César Ferreira, motorista de ônibus da Viaçâo Jardim América, que
foi preso após o pedido de
reforço feito pelos policiais. Luís Fernando dos
Santos, que vendia as cervejas, conseguiu fugir e
não foi autuado na 15" DP,
na Gávea, onde Paulo César foi autuado por desabato, resistência à prisão e
danos à Fazenda Nacional.
Desde o início da manhã,
os policiais militares eram
alertados pela Central de
Comunicações para evitarem envolver-se em ocorrèncias políticas: "Ninguém pode ser preso, somente alertado para não
distribuir panfletos nem
fazer propaganda eleitoral." A mensagem era
transmitida a todo instante pelo Centro de Comunicações e Operações Policiais Militares.
Os policiais tinham ordens para controlar e evitar tumultos nas seções e
zonas eleitorais ou perto
das mesmas. Em São Cristóvão, PMs do 4o BPM perseguiram um Fiat YT-7828
dirigido por um homem
que estava armado e tirava fotografias perto das seções eleitorais.
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Nós ainda não sabemos, com certeza,
o seu nome. Mas você sabe que é o novo
governador.
Você sabe pela sua sensibilidade, pela
reação do povo. Você sabe, governador!
Esta eleição foi diferente. Apesar de
tudo, foi a eleição em que o povo mais
participou, questionou e ouviu promessas.
Não importa o seu nome, você
prometeu e prometeu muito.
Desta vez o povo todo vai guardar
e cobrar.
Se você esquecer alguma promessa,
pergunte a qualquer criança, homem,
mulher, operário ou milionário, todos se
lembram de tudo.
Sem saber ainda quem você ê, nós
faremos tudo para que consiga fazer um
bom governo, por um motivo muito

Comerciante
é morto
após votar
O comerciante Gumercindo Rosa, de 43 anos. residente no n° 27 da Rua
São Jorge, em Duque de
Caxias, foi morto com três
tiros à queima-roupa, na
frente de sua casa, quando
regressava do Centro da
Cidade, aonde fora votar.
Ele tinha num dos bolsos
uma cédula do PMDB.
Segundo a mulher dele.
wiarlene Marcelino Rosa. o
marido saiu de casa às 8h e
voltou às llh. Ele descreveu o assassino como um
homem alto. preto, que parecia aguardá-lo nas proximidades de sua casa. O
crime foi registrado na 59"
Delegacia Policial.

simples: o povo deste Estado acreditou
em você e o povo é a voz de Deus.
De povo nós entendemos. Somos
uma das maiores cadeias de varejo deste
país. E de promessas também. Se não
cumpríssemos as nossas, o Bonzão não
existiria mais.
O povo não esquece. Não esqueça.
Primeiro faça todo o possível.
Depois o impossível. Afinal, você tem um
futuro pela frente e desta vez tudo que
você prometeu está registrado e será
cobrado.
Estamos com você, porque o povo
assim o quis.
Faça tudo para curar as feridas que
uma campanha eleitoral provoca. Junte,
congregue, seja humilde e generoso.
Conte conosco.
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JORNAL DO BRASIL
Frederico Rosário

Comerciante
é preso por
vender chope

/apresenta:
Saídas Semanais

BUENOS AIRES
LAGOS ANDINOS - SANTIAGO
Os melhores preços e serviços, hotéis de primeira
Operador: OPTAR
Transportador: AEROUNEAS ARGENTINAS
B. AIRES (5 dias): CrS 105.000.00
Viagens diretas pelo super Jumbo 747
IGUAÇU E BUENOS AIRES 8dias. OS 118.000.00
B. AIRES e BARILOCHE 9dias. OS 163.000.00
B. AIRES, BARILOCHE, LAGOS CHILENOS
E SANTIAGO 14 dias. OS 303.000.00
CIRCUITO INTERNACIONAL
(15 dias)
OS 182.000.00
CIRCUITO DO CHILE(29dias) OS378000.00
Maravilhosas excursões rodoviárias. Visitando o Sul do
Brasil. Uruguai. Argentina e Paraguai, com extensão aos
Lagos Andinos e Santiago.
Viagens nas SOLNAVES, os super umbus com suspensão

NATAL e REVEILLON
• FOZ DO IGUAÇU - 4, 5 e 7 dias
SERRAS GAÚCHAS - 4 dias
VALE DO ITAJAÍ - 5 dias
• CAMPOS DO JORDÃO 4 dias • PARATY 4 dias
CIDS. HISTÓRICAS DE MINAS - 3 dias
POÇOS DE CALDAS - 4 dias
ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS 4 dias
CIDADE DA CRIANÇA SIMBA SAFARI ¦ PLAY CENTER

3 dias

Solicite nossa programação especial.

MINAS HISTÓRICA - S João Del Rey,
Tiradçntes, Congonhas, Sãbarà, Ouro Preto, Gruta da
Lapinha, etc
CAMPOS DO JORDÃO • A mais bela esláncia
climática brasileira
CIDADE DA CRIANÇA ¦ SIMBA SAFARI • PLAY
CENTER - Grandes alrações turísticas de S Paulo
PASSEIO EM SAVEIRO • aos domingos

) 0D0VIÁRIAS DEv «»«*IM
^1? CLASSE Ül^gp
IGUAÇU E TRÊS FRONTEIRAS 7 ou 9 dias.
Visita an Paraguai e Argentina.
CAMINHO DO PARAGUAI 9 dias
Visita a Iguaçu e Assunção.
CAMINHO DO SUL • 10 ou 12 dias.
Roteiro atraente, de C. do Jordão a P Alegre.
SUL, MISSÕES E IGUAÇU ¦ 15 dias.
O mais completo passeio pelo Sul do Brasil.
CAMINHO DE BRASÍLIA • 8 dias.
3 Roteiros em um só, incluindo Pousada
do Rio Quente.
ECLUSAS E POUSADA R. QUENTE
7 dias. Barra Bonita, com eclusagem.
-Relax"na Pousada do Rio Quente.
CAMINHO DO PANTANAL - 14 dias.
O paraíso mundial da launa e da Hora.
CAMINHO DA BAHIA • 11 dias.
Guarapari, P. Seguro. Ilhéus, Salvador,
S. Amaro, Cachoeira, ele.
18 dias.
. CAMINHO DO SOLE MAR
Roteiro de integração, percorrendo o litoral
e o interior nordestinos.
Realizadas nas SOLNAVES exclusivas da
SOLETUR. onde você viaja flutuando.

O comerciante Antônio
Alves dos Santos foi preso,
ontem pela manha, pelo
cabo Ademar, da radiopatrulha n° 54-0823, do 19°
BPM, quando vendia chope no bar de sua propriedade, o Restaurante e Lanchonete Pompéia Ltda, na
Rua Francisco Otaviano,
50 B, em Copacabana. O
comerciante foi levado à
13» DP, em Copacabana,
com João Santoro, a quem
o chope era servido. Ambos disseram que desçonheciam a portaria do Secretário de Segurança
proibindo a venda de bebidas alcoólicas ao público
durante as eleições. Antônio Alves dos Santos foi
autuado pelo crime de desobediència e, após pagar
a fiança de Cr$ 5 mil, foi
liberado.

Bomba
explode
em banca

Uma bomba do tipo cabeça-de-negro foi atirada,
ontem pela manhã, por
pessoas desconhecidas,
debaixo da banca de jornais da esquina das Ruas
Comandante Vergueiro da
Cruz e Filomena Nunes,
em Olaria. Causou apenas
um grande susto no jornaleiro Antônio de Oliveira
Leitão que, ao sentir a explosão de dentro da banca,
saiu correndo, pensando
"alguma coisa pesada
que
havia caído".

Manoel Messias dos Santos (E) e Hernane Vieira foram conversar sob as árvores do Jardim Botânico

doccMmimaeá^ú
O Natal está chegando. E com ele a necessidade de transar
a decoração de sua casa para a noite natalina.
Foi pensando nisso, que a Revista do Domingo resolveu
lançar a Edição de Decoração para o Natal.
Uma edição com tudo que você precisa saber para tornar
sua casa uma festa de beleza e prazer.
Na edição riatalíssima, você vai encontrar uma infinidade
de idéias práticas e econômicas. São sugestões de enfeites e adornos,
modelos de toalhas de mesa, como tornar
mais atraentes os embrulhos de presentes,
como armar a árvore de Natal e muitas
outras dicas para fazer deste dia, uma

SÜPlçso DOMINGO
nataiissima da idição de Decoração
Revista do Domingo. c/e Natal

**L*± AÉREAS Lj£

RUMO SOL

RUMO SOL IGUAÇU E ASSUNÇÃO
3 ou 5 dias Passeios ao Paraguai e Argentina
i/dias
RUMO SOL TOTAL
Salvador Recite fortaleza São Luiz
Belém Manaus
11 dias
RUMO SOL NORTE
Fortaleza SáoLuiz Belém Manaus
RUMO SOL NORDESTE 11 dias
Salvador Recife Fortaleza

No feriado de sol, muitos
foram ao Jardim Botânico
Antes ou depois de votar, nada melhor para alguns do que um lugar cercado de muito verde, tranqüilo e totalmente livre de qualquer propaganda
eleitoral, como estava, ontem de manhà, o Jardim Botânico. Uns foram lá
para aproveitar o sol junto com os filhos, fugir das filas nas seções eleitorais
na parte da manhã, tirar fotografias ou
dar um passeio.
Como os funcionários do jardim foram divididos em grupos para votar, o
Museu Botânico Kuhlman, instalado
provisoriamente no térreo do prédio da
administração, e o cactário que ganhou
novas estufas, não funcionaram ontem.
Mas os visitantes, inclusive turistas estrangeiros, tiveram muito o que ver e
aproveitaram para descansar e conversar à sombra de árvores, ouvindo o
canto dos pássaros.

Lazer
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Data de Publicação: 05/12/82
Reservas: 24/11/82
Entrega de material: 26/11/82
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Para fazer a vontade de Cristina, de
dois anos, "que queria ver insetos e
outros bichinhos, como o esquilo", Roberto e Conceição Ferreira foram juntos
com os outros filhos — Roberto, 12 anos;
Mônica, sete anos e Carlos, seis anos —
ao Jardim Botânico. Aproveitaram a
parte da manhã para fugir das filas nas
suas seções eleitorais no Catete e São
Cristóvão. São freqüentadores habituais do local que, segundo eles, está
muito melhor depois de algumas reformas.
Após votarem sem a menor dificuldade, na Tijuca e no Leblon, o médico
Paulo César Cavalcanti e a arquiteta
Míriam Cavalcanti levaram a filha Eli-
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conjugação avião e ônibus
PANTANAL, BOLÍVIA E PARAGUAI
Conjugação perleita avião/ônibus 9 dias
• MISSÕES, E IGUAÇU
Aviáo Rio/P Alegre Ônibus por Gramado,
do Sul, Ijui, S Miguel das Missões,Foz.-10 dias
FOZ DO IGUAÇU EM PANORÂMICA
Avião Rio/Foz Visitas ao Paraguai e Argentina
Ônibus por Cascavel, Vila Velha, Curitiba, etc 5 dias
•CAMINHO DO LITORAL SUL
Ônibus pela Costa Verde, Guaru|á, Curitiba,
Litoral do Paraná e Santa Catarina, até Porto
Alegre, Opcional a Gramado e Canela
Hotel Laie de Pedra Volta em avião 8 ou 11 dias
• CAMINHO SERRAS DO SUL
Avião para P. Alegre. 2 noites no Hotel La|e
de Pedra em Canela. E mais. Gramado. Caxias
do Sul. B. Gonçalves. Garibaldi e Curitiba. 6 dias.

AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO
SAO PAULO
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CIDADES HISTÓRICAS E BRASÍLIA
Ônibus por 0. Preto, Mariana. B. Horizonte,Gruta
Maquine e Brasília. Volta em aviáo. - 8 dias

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

ENCANTOS DO LITORAL NORDESTE
Do Rio a Fortaleza em ônibus

Volta em avião

SSORAS

NORDESTE MARAVILHOSO
Avião para Salvador, Ônibus por Araca|U.
Maceió. Nova Jerusalém. Recite. João Pessoa,
Natal e Fortaleza Regresso em avião 11 dias

16%
9%
6%
1%

TRANSBRASILIANA NORTE
Ônibus pelo litoral, até Fortaleza
Avião para S Luiz, Belém, Manaus e Rio 19 dias
Peça grátis o Caderno de Excursões ao seu
Agente de Viagens ou nas Lojas Soletur.
CENTRO: Quitanda, 20 - sobreloja - Tel,: 2214499
IPANEMA: Vise. Pirajà, 550 ¦ loja 110- Tel.: 259-0049
COPACABANA: Santa Clara, 70 - Sobreloja
Esquina de Av. Copacabana - Tel.: 257-8070
POSTO 6: N.S. Copacabana, 1417 - loja 105
Cassino Atlântico-Tel.: 521-2240
TUUCA: Praça Saens Pena, 45 - loja 10-L
Tel.: 264-4893 (Centro Comercial da Ti|uca)
GÁVEA: Marquês de S. Vicente. 52 - loja 110
Shopping da Gávea. Aberta de 13 às 22 horas,
inclusive aos sábados. Tel.: 259-9046
BARRA: Av. Armando Lombardi. 800 - Loja N
Ed Condado de Cascais - Tel.: 399-0309
S.PAULO: Av. São Luiz,192-sobreloja-Tel.: 1011) 255-1322
EmDtalur 009420041 -3 • Embratur 080058500-3

Dia 30/10 (Sábado)
Horário: 12:00 às 14:00 hs.
Fonte: AUDI-TV
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sa, de sete meses, ao Jardim Botânico
para aproveitar o feriado e, principalmente, tirar fotografias da menina. Apesar de morar no Andaraí, a diarista
Alexandrina Maria Brandão há três
eleições vota no Jardim Botânico: "Não
transfiro meu título só para dar um
passeiozinho aqui." Ontem, ela levou o
filho Henrique, de quatro anos, que queria de qualquer maneira pescar num dos
lagos, o que é proibido.
Morador da Gávea, Ibsen de Miranda costuma levar as filhas Clarissa, de
quatro anos, e Elisa, de 11 meses, ao
Jardim Botânico. Ontem, colocou-as
num carrinho, levou algumas laranjas e
passeou pelas alamedas, parando às vezes para algumas brincadeiras. Ibsen
preferiu votar à tarde. O casal Marcos e
Elisabeth Kishner também é freqüentador assíduo do Jardim Botânico. Apesar
de morarem em Ipanema, os dois gostam muito do sossego e do verde. "Esse
lugar é muito bonito", afirmaram.

Frutas do jardim
Conhecedor do Jardim Botânico há
26 anos, pois mora na Rua Pacheco
Leão, Fernando José dos Santos gosta
de ir lá passear com a filha Débora, de
um ano e nove meses, e principalmente
apanhar várias espécies de frutas caídas
no chão. Débora está tão habituada que
quando alguém pergunta o que ela foi
fazer no jardim, responde prontamente:
"Jaca." Fernando contou que há ainda
manga, abio, mangostão, abricó, jambo
e outras. Ele justificou seu voto no correio, porque seu título é do interior de
São Paulo.

Trânsito engarrafa em dia
sem comércio mas é fácil
achar vaga para estacionar

O comércio não funcionou ontem, muitos bares,
como o Garota de Ipanema, também fecharam as
portas, mas o trânsito, em diversas ruas da cidade,
ficou lento e chegou a engarrafar. Os guardas foram
deslocados das ruas para as urnas e em lugares de
estrangulamento de tráfego, como o início da Rua
Soares Cabral, em Laranjeiras, houve horas em que
passar de carro era tarefa das mais difíceis.
Em Copacabana, a solução do 19° BPM foi mandar quatro policiais motorizados para conter a confusão nos cruzamentos das Ruas Figueiredo Magalhães, Barata Ribeiro, Santa Clara e Avenida Copacabana. Fácil, entretanto, era estacionar. Sem repressão, os automóveis dividiram democraticamente todos os espaços, parando em filas duplas e locais
proibidos.
mais a passagem dos carSEM CONTROLE
Nâo tem como con- ros, apesar da eficiência do
trolar — afirmou o cabo policiamento. Como em
Gerson José da Silva, às Copacabana, outros tre15h30rnin, que orientava o chos da cidade, da Zona
trânsito da esquina das Sul à Zona Norte, ficaram
Ruas Santa Clara e Aveni- engarrafados. Pela manhã,
da Copacabana, desde as passava-se com lentidão
13h30min. Referia-se ao es- pela Rua do Riachuelo, no
tacionamento irregular Centro. No Flamengo, as
dos automóveis, mas ga- Ruas Marquês de Abranrantia também que, embo- tes e Senador Vergueiro
ra fosse feriado, o dia esta- também estavam difíceis
va como qualquer se- de atravessar, o mesmo
acontecendo na Zona Norgunda-feira.
O trânsito está muito te, como a Rua 24 de Maio,
tumultuado — disse, e co- no Engenho Novo e outras
mo o policiamento de trân- ruas do Lins e Méier.
sito foi todo deslocado paOs ônibus passavam
ra os locais de votação, nós cheios e, na Central, os
(os motorizados) fomos trens despejavam milhares
mandados para cá. Esse de pessoas, como em qualtrecho é considerado o quer dia comum. Mas nas
mais central de Copacaba- ruas havia uma excitação
na, é o coração. Por isso e um colorido diferentes.
está assim.
Muita gente saiu com caO trânsito estava lento misetas escritas e com os
na Rua Barata Ribeiro, na símbolos de seus partidos
Avenida Copacabana, on- ou colocou nas roupas bode um sinal quebrado na toes de papelão ou adesiesquina da Figueiredo Ma- vos com siglas ou nomes
galhães dificultava ainda . de candidatos.
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Cheias nos rios Uruguai
e Guaíba já fizeram mais
de mil flagelados no Sul

Incêndio destrói oito
salas do Quartel-General
do Exército em Brasília

Falta de contenção e de
sinais torna perigoso
trecho da Rio—J. de Fora

Embora não se conheçam ainda as causas do fogo,
visto que a perícia do Corpo de Bombeiros só termina
seu trabalho dentro de 10 ou 15 dias, foram totalmente
destruídos o gabinete do secretário-geral, General-deDivisão Hyran Ribeiro Arnt, e outras três seções da
Secretaria, além de quatro salas da Seção de Planejamento do Gabinete do Ministro e, parcialmente, o
rancho da cobertura, envolvendo queima de móveis,
carpetes, bandeiras, arquivos e divisórias, além da
quebra de vidros.
A primeira guarnição de bombeiros não demorou
mais que cinco minutos para chegar ao local do
incêndio, logo após o chamado dos funcionários militares que se encontravam de guarda no QG, segundo
informações prestadas pelo Comandante Militar do
Planalto, General Adhemar da Costa Machado. Essa
presteza e a eficiência dos bombeiros foram elogiadas
pelos Generais Adhemar Machado e Hyran Arnt. Apesar de não ter sido registrado nenhum caso fatal,
alguns bombeiros se feriram durante o combate às
chamas, que, no início, se apresentavam de grandes
proporções.
As primeiras versões, de que botijões de gás da
copa do 3o andar haviam explodido, foram desmentidas pelas autoridades militares. Aventou-se a possibilidade de o fogo ter sido ocasionado por um curtocircuito nos aparelhos de ar condicionado. Segundo
um dos generais presentes ao local, foi um incêndio
casual e não provocado.

Porto Alegre — Unidades do Exército montaram
ontem, em Itaqui, centenas de barracas para abrigar
os mais de mil flagelados que tiveram de escapar da
enchente do Rio Uruguai, na região fronteiriça, e que
já subiu 13 metros acima do seu nível normal.
O Exército também ajuda a Prefeitura de Itaqui
no fornecimento de alimentação, enquanto equipes
da Secretaria da Saúde procuram vacinar a população flagelada. Na primeira quinzena, deste mês, o
índice de precipitação pluviamétrica foi o dobro da
média mensal, segundo informou ontem o diretor do
8° Distrito de Meteorologia do Ministério da Agricultura, Jorge Brito. Em Uruguaiana e Itaqui, por exempio, a média mensal é de 120 milímetros de chuva e já
alcançou 266 milímetros agora em novembro.
FRONTEIRA
res das ilhas do Rio GuaíEm Uruguaiana, na.fron- ba, em Porto Alegre, onde
teira com a Argentina, o o Corpo de Bombeiros reRio Uruguai continua su- colheu os flagelados a insbindo e centenas de famí- tituições de caridade, enlias tiveram de abandonar quanto a Coordenadoria
suas casas. Elas foram re- de Defesa Civil providencolhidas ao albergue públi- cia alimentos, roupas e coco da Prefeitura e diversos bertores. Muitos moradocolégios. O problema da res preferem ficar próxienchente continua grave, mos às suas residências
também, paia os morado- para evitar saques.

Se não foi inaugurada às pressas, pelo menos é
esta a impressão que dá a duplicação da Estrada RioJuiz de Fora, na altura do Bingen. A sinalização é
ruim, deixando em dúvida quem sobe a serra e deseja
seguir na direção de Minas Gerais, e vários trechos
das encostas estão sem contenção, justamente na
época em que começam as chuvas de verão.
Márcio Mendes, 30 anos, médico, foi um dos que
pegaram o antigo acesso para Petrópolis, antes feito
pela Estrada do Contorno. Ele ia votar em Três Rios,
e como a placa só indicava o caminho para Petrópolis, errou o caminho. A maioria dos motoristas que
seguem pela estrada antiga para pegar a duplicação
na Quitandinha ainda se mantém na pista da direita,
pois nenhuma placa avisa que o trânsito agora tem
mão única.
aproximadamente 400m.
MAL SINALIZADA
Pouco adiante chegará ao
Apesar da importância novo trecho que liga Quida recente inauguração do tandinha ao Bingen — em
trecho da BR-040, que liga frente à Casa do Alemão —
a Quitandinha ao Bingen
de
— e permite que a viagem e desta vez terá certeza
ali sairá em Itaipaque
por
do Rio a Juiz de Fora seja va, Juiz de Fora ou Brasífeita só em mão única — a lia,
graças a uma grande
sinalização ainda não
no entroncamento.
placa
atende às necessidades do
usuário. Altair Ribeiro, 29 BARRO VERMELHO
anos, administrador de
O barro vermelho das
empresas, é um dos que encostas à mostra, em
reclamam do problema:
muitos trechos sem con— A estrada está com- tenção, indica aos desavique a estrada é nova
pletamente mal sinaliza- sados
da, dando a noção errada em folha. Depois da prido que vem pela frente. As meira curva, porém, uma
curvas perigosas não são placa semidestruída, mosidentificadas, e sempre trando uma variante à esocorrem acidentes por querda para o Parque São
aqui. Além do mais, a ve- Vicente ou Duques, dessobre a idagetação está cobrindo as perta dúvidas
estrada.
placas, isto sem falar na de Noda fim
do novo trecho,
falta de contenção das ende aproximadamente
costas.
2 km, o canteiro que divide
Passado o trevo onde an- o acesso entre Petrópolis
e
tigamente se pegava a es- Rio também não tem netrada do Contorno para nhuma sinalização — emPetrópolis ou para a Rio- bora uma placa um pouco
Juiz de Fora, uma placa antes antecipe a bifurcaindica apenas que a estra— e o olho-de-gato que
da velha é o único caminho ção
demarca a divisão certapara Petrópolis, sem men- mente não será suficiente
cionar Juiz de Fora ou Bra- para evitar que os que dirisilia. O antigo acesso, ago- gem à noite subam em eira, é retorno para o Rio ou ma do canteiro.
para o Belvedere, mas
De volta ao Rio, ninmuita gente entra por ele, guém perceberá que as
achando que vai parar em duas pistas têm mão uniMinas Gerais. Seguindo o ca, já que náo há placas
caminho pela bela estrada que o indiquem. Pelo conantiga, colorida pelas ma- trário, a placa que proíbe a
rias-sem-vergonha, nenhu- ultrapassagem antes de
ma placa informa que as uma curva permanece flduas pistas têm mão uni- xada em dois pontos do
ca.
trecho. E quem estiver desQuem estiver viajando à cendo a serra e desejar volnoite e não conhecer a es- tar a Petrópolis só encontrada poderá assustar-se trará sinalização exataao sair do túnel Washing- mente em cima do acesso à
ton Luiz e encontrar uma direita da estrada, próxicurva de mais de 90 graus, mo ao Belvedere. Em comsem nenhuma placa que pensação, ficará sabendo
avise sua existência. E o que passou por um trecho
motorista só saberá que em mão única, encontrantrafega por uma estrada de do placas que avisam a
mâo única quando encon- mão dupla neste mesmo
trar as placas que avisam a trecho próximo ao Belvemão dupla num trecho de dere.
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Brasília — Soldados da Polícia do Exército, de
prontidão ontem por causa das eleições, tiveram missáo diversa: durante toda a tarde garantiram o esquema de segurança em volta do prédio do QuartelGeneral do Exército, no Setor Militar Urbano, onde um
incêndio de causas ainda não apuradas destruiu oito
salas da Secretaria Geral do Exército e da Seção de
Planejamento do Gabinete do Ministro.
O fogo começou no 3o andar do bloco A do QG
(onde funcionam o Estado-Maior do Exército e a Secretaria, mas só esta última foi atingida), por volta do
meio-dia, e rapidamente se alastrou pelo 4o andar
(Gabinete do Ministro) e pela cobertura (refeitório do
Ministério e oficiais do gabinete). Um contingente de
150 bombeiros, pertencentes às seis guarniçôes de
Brasília, foi enviado para debelar o incêndio do QG, o
que foi feito em três horas.

Eficiência
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A prontidão
Os danos materiais ainda não foram calculados e
os documentos que se perderam na Secretaria-Geral,
segundo o General Ribeiro Arnt, são pessoais e não
implicam prejuízo para o Exército. A Secretaria, normalmente, é responsável pelo setor de cerimonial do
Exército, Clube do Exército, seção de apresentação
dos oficiais, currículos dos generais e administraçãogeral do Exército. Documentos mais importantes, contudo, segundo o General Ribeiro Arnt, náo foram
destruídos. O Gabinete do Ministro, informou-se ainda
(a imprensa não pôde entrar no prédio), não foi danificado, tendo apenas sofrido a ação da água.
De acordo com o Comandante Militar do Planalto,
General Adhemar da Costa Machado, os soldados da
PE deslocados para garantir a segurança do prédio
com cordões de isolamento (cerca de 300), encontravam-se de prontidão devido às eleições. O efetivo total
de prontidão, contudo, não foi revelado, embora tenha
reunido elementos de outras unidades além da PE,
cujo contingente é de 800 homens.
O Ministro Walter Pires e o Secretário de Segurança Pública do DF, Coronel Lauro Rieth, também
estiveram no local. Depois de debelado o fogo, 32
soldados foram enviados para a limpeza da área.
prc^ainggffyiranwwiiniiri
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Tudo o que você quer
saber sobre as eleições:
quem está ganhando,
quem está ficando para
trás, as surpresas.. .Tudo
isso está noTeleuma, o
serviço que aTelerj criou
para você acompanhar a
todo instante as apurações
e torcer pelos seus candidatos, em todo o Brasil.

Basta ligar, dia e noite,
Um serviço daTelerj que
216-1889
e
receber
vai
manter você sempre na
para
vários
boletins
através dos
frente nessas eleições.
diários da Rede Globo.
todas as informações
sobre o maior
acontecimento político do
Empcesa do Sistema TELEBRAS
país nos últimos anos:
NOVA DE CORPO E ALMA
as eleições 82.
Não deixe de ligar para
o Teleurna.
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Vamos continuar em campanha. Eleja quem vende mais barato*
AZULEJOS

PISOS

TINTAS

'/:•

TODO DIA E DIA
DE PIÂNOX
Azulejo Eliane 15x15 Decorado Extra
Azulejo Cecrisa 15x15 Liso Extra
«Sr

PAPEL
HIGIÊNICO
CHARME C/2
BAIXOU
Cr$<f

Suvinil Látex
Branco lata 18 L

m

3&
s>«

Cr$X

Piso Eliane 20 x 20 Decorado Extra
Piso Cemina 15 x 20 Liso Extra

\mm\

DETERGENTE
ODD LÍQUIDO
(500ml)

ÜTA^uMAMinJ

Cr$J^

BAIXOU
Cr$^

&NÉS
PREÇOS QUE VOCl NUNCA VIU!

Massa Corrida
lata 18 L

CEMAC - INSCREVA-SE JÁ
CEMAC é o novo plano do BNH, para financiamento de materiais de reforma e construção.
Valor financiado: até 500 UPCs (cerca de
Cr$ 1.200.000,00). Você paga a longo prazo, como faz com a casa própria. Inscrições abertas
na Marcovan.

IT IqiwUVqi
A ordem é vender barato.'
Centro - Rua São José, 76/80 - Tel.: 297-5151
(Auto Serviço) Jacarezinho • Av. Suburbana,
2341 - Tel.: 261-7612 (Auto Serviço) Tijuca •
Rua Conde de Bonfim, 571-A - Tel.: 238-4022
(Auto Serviço) Madureira ¦ Rua Domingos
Lopes, 795-A • Tel.: 390-4832
HORÁRIO
Suburbana - De 2? a sexta das 9 às 22 hs»
sábado das 9 às 18 hs.
S. José • Tijuca ¦ Madureira - De 2.* a sábado
das 9 às 18 hs.

Com este cartão, você tem
crédito em iodas as lojas
Marcovan. Compre o que
quiser e vá pagando como
puder. Aos pouquinhos
0% do saldo devedor).
Se pagar em 30 dias, não tem juros.
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Informe JB
Festa
Ontem não era dia de festa, e sim
dia de cumprir um dever cívico. Mas a
alegria com que o cidadão votou, em
todos os pontos do Rio, era tão grande
e contagiante que as ruas viveram
uma atmosfera festiva, sem excessos,
sem algazarra ou pandemônio. Todos
comungavam alegremente a celebracão de um evento excepcional na vida
da polis. E assim era, na verdade.
Havia uma quase que cumplicidade
entre os que passavam, estranhos ou
conhecidos; como se cada um perguntasse ao próximo, com os olhos: "Já
votou?" E cada eleitor levava consigo
o seu titulo, honra maior do cidadão.
Mas no interior, conduzia também a
certeza definitiva de que aquele momento, instantes, segundos ou minutos
passados na cabina indevassável, todos estavam influindo decisivamente
nos destinos do país.
No semblante do eleitor que deixava a cabina para depositar seu voto
na urna, ou ao retirar-se do recinto da
seção eleitoral, notava-se um certo
brilho nos olhos, um certo entusiasmo,
a expressão contente e feliz, uma ponia de orgulho: "Já votei, sim." Tudo
tão simples e, ao mesmo tempo, tão
grandioso. Um pequeno rito, cumprido
com facilidade, mas com o coração em
disparada; manifestava-se ali a vontade popular. Vontade de mudar, de
tra?isformar, de continuar, de construir, expressão do desejo de cada um
sobre como deve ser a coisa pública.
Um processo simples, cujo nome é democracia.
¦ ¦ ¦
Em vigor a lei seca por 36 horas,
sem shows ou grandes espetáculos,
sem bandas nas ruas, havia alegria. A
alegria sã e justa do dever cumprido,
enfim.
Resta agora esperar o resultado
definitivo, a voz das urnas e a vontade
eleitoral da nação. E que o resultado,
seja qual for, seja recebido por todos
com a mesma serena tranqüilidade
com que votaram.
O dia da grande festa foi ontem; as
festas de vitória, aqui como em outros
Estados, devem ser a continuação de
um momento de comunhão eleitoral,
se não de outro sentimento menos
nobre.

Renúncia
A derrota do Sr Jânio Quadros no
pleito paulista significa que o eleitorado renunciou à possibilidade de tè-lo
como Governador do Estado.
Restará ao candidato derrotado o
único gesto digno de quem alardeava
com tanta certeza a vitória: a renúncia
à vida pública.

eleições, procurando antecipar-se ao
TRE e ao trabalho da imprensa. Vai
usar computadores e, como fonte, delegados do Partido em todos os 722
municípios mineiros.
Tudo bem. Mas o chefe da campanha eleitoral de Eliseu Resende, o candidato a vice-governador em sua chapa, Bias Fortes, do alto de uma experiência de mais de 30 anos em eleições
mineiras, acha que o esquema vai funcionar somente nos municípios em
que o PDS for vitorioso.
— Ninguém vai querer ser portador
de más notícias — explicou o ex-líder
pessedista.

Réplica
Se conseguir uma pausa no seu
intenso programa social em Brasília,
ou tiver a simples oportunidade de
passar de automóvel pelo Lago Sul, o
Presidente Ronald Reagan vai conhecer uma réplica da Casa Branca. Trata-se da casa que foi construída tendo
por base a planta da residência presidencial de Washington D C, num terreno de esquina da QL 8/8, duas quadras
distantes da conhecida península dos
Ministros.
A conspiração em torno dessa visita parte do próprio pessoal da Embaixada americana, cujos diplomatas
mostram-se admirados com a homenagem prestada a seu Governo; lamentam apenas que a réplica tenha
sido erguida num terreno diminuto,
sugerindo a velha história do "peru no
pires".
Ronald Reagan ficará hospedado
no Palácio da Alvorada.

Perdas
Especialistas em comunicação de
São Paulo atribuem a queda de Lula
nas pesquisas que sondaram as preferências eleitorais, nos últimos dias, à
péssima qualidade do material apresentado nos programas de propaganda eleitoral gratuita.
Os candidatos do PT, e Lula especialmente, foram levados ao eleitorado
de forma rude, quase grosseira, sem
um mínimo de técnica. Na expressão
de um especialista, o PT agrediu o
eleitorado de São Paulo, que nas faixas sensíveis à mensagem do Partido
dos Trabalhadores retraiu-se e refluiu
para o candidado do PMDB.
A expectativa é a de que Montoro
ganhe até no ABC.

Em Búzios

Moradores da Armaçáo dos Búzios,
em Cabo Frio, enviaram memorial ao
Presidente da FEEMA, Evandro Rodrigues de Britto, para denunciar o
lançamento de sistemas de esgotos
diretamente na Praia do Canto, junto
Viagens
da Ponte de Atracação, e na Praia da
Armação.
O Senador Franco Montoro fala
Os esgotos
In natuamanha, às llh, como Governador ra diretamentesão nodespejados
mar através de
eleito de São Paulo.
enorme
colocada nas proxiEle não tem planos imediatos para midades manilha
da ponte de atracação da
viagens ao exterior, mas pelo menos Praia do Canto.
Um pouco adiante, já
durante uma semana se ausentará do na Praia da Armaçáo,
em frente
país. Montoro pensa em ir ao Peru," Escola Estadual e ao lado de umaà
Colômbia, Equador e Venezuela, pai- antiga escada de
que desce para
ses da América do Sul onde o sistema o mar, vè-se outrapedra
manilha
lançando
representativo dá os seus primeiros detritos ao mar.
passos.
E em Manguinhos existe uma vala
aberta, passando em frente ao clube
O maior
de futebol e da escola, que recebe
dejetos das casas situadas em torno do
de gasolina, para lançá-los na
O Ministro-Chefe do EMFA, Gene- posto de
Manguinhos.
ral Alacyr Werner, conversava com Praia
Os moradores de Búzios pedem à
jornalistas durante um coquetel, FEEMA
tome providências, para
quando se aproximou um outro Gene- sanear a que
área.
ral de quatro estrelas. Então o Ministro, dirigindo-se a este General, comentou:
Mal brasileiro
Os jornalistas estão espantados
com o tamanho do campo de provas
A professora alemã Michi Strasfeld,
que o EMFA reservou no Sul do Esta- especialista em literatura latinodo do Pará, com cerca de 3 mil hecta- americana e doutora pela Universidares. Mas não vejo motivo para espanto. de de Boon com tese sobre Garcia
Qual o maior estádio do mundo? O Marquez de passagem pelo Brasil, faMaracanã.
lou sobre a aceitação da literatura
E o outro General:
brasileira na Alemanha, em grande
E a maior hidrelétrica do mun- parte devida ao trabalho do
tradutor
do? Itaipu. E a maior democracia do Curt Meyer-Clason.
mundo? A nossa.
Michi conhece bem o mercado edlUm jornalista então comentou:
torial brasileiro e os
engajaE a maior dívida externa do dos na luta literária.escritores
Fala bem de
mundo?
autores e editores, mas comenta:
Não é a nossa, replicou o militar.
Os editores são muito simpátiAinda é a do México.
cos e bem informados, mas, na maioria, não cultivam o hábito de responAs amargas, não
der cartas.
E completa:
Isso parece ser um mal de
que
O diretório regional do PDS minei- sofrem
ro montou um esquema para apurar as escreve, todos os brasileiros. Ninguém
e ninguém responde...

Lance-livre
O General Golbery do Couto e Silva,
ex-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República, votou ontem na Igreja
Santa Bárbara, no Município goiano
de Luziania. A urna em que o General
Golbery votou estava instalada no
confessionário.
Moradores de vilas de Porto Alegre
aplicaram ontem em muitos políticos
o voto tamanduá: abraçam um, mas
votam em outro.
O Arcebispo de Belo Horizonte, D
João Resende Costa, votou ontem no
Colégio D Silvestre, três horas antes
do candidato do PDS, Eliseu Resende,
e duas horas antes da candidata do
PT, Sandra Starling. Não revelou seu
voto, mas disse que as eleições são
boas para que os eleitores não se esqueçam, depois, de cobrar dos candidatos as promessas feitas.
Do Arcebispo de Porto Alegre, D
Cláudio Colling, depois de votar em
Passo Fundo: "A abertura política é
uma coisa maravilhosa. O Brasil chega, hoje, à sua maturidade. A abertura
política fez bem ao povo."
O escritor francês Jéan D'Aumersson é esperado no Rio de Janeiro no
próximo dia 29. Dia 2, será recebido na
Academia Brasileira de Letras como
membro correspondente, recebido peIo Sr Carlos Chagas.
O dentista brasileiro Armando Lenga, convidado por um grupo america-
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no para dirigir clinica odontológica
em Nova Iorque, embarca sexta-feira
para os Estados Unidos.
A coleção Cadernos de Folclore,
Folclore Brasileiro e os discos compactos de folclore editados pela Funarte, através do Instituto Nacional
do Folclore, serão vendidos pela metade do preço a professores do primeiro
grau, professores e alunos de escolas
de música da cadeira de folclore e
associações de folcloristas. Esse material de pesquisa, importante para o
conhecimento do folclore brasileiro,
vem sendo editado há 10 anos, inicialmente pela Campanha do Folclore
Brasileiro, atual Instituto Nacional do
Folclore.
Com a última ressaca, a Praia de
São Conrado ficou reduzida a um terço do que era. Contudo, continua com
a mesma freqüência, inclusive dos
indisciplinados jogadores de futebol,
frescobol e donos de cães. Os que
querem apenas tomar banho de sol e
mar em paz são cada vez mais incomodados.
Durante o mês de novembro estão
reservadas na PUC duas segundasfeiras do mês para encontros entre o
seu corpo docente e a comunidade em
geral. A próxima palestra será a do
Professor João Cândido Portinari,
apresentando os objetivos do Projeto
Portinari, dia 22, às 20h.

Nova Deli — Depois de 77 anos
de cellbato, de campanhas pacifistas e em favor dos pobres, o Acharya (professor) Vlnoba Bhave morreu ontem, depois de uma semana
sem comer, sem beber e sem aceitar
remédios. Ele cumpriu o propósito
de chegar ao último estágio da Ioga
o samadhi — descartando-se de
seu corpo. Nem o pedido da Primeira-Ministra Indira Gandhi, que o
visitou em sua ermida, pôde demovè-lo.
— Ele foi um santo que deixou
seu corpo por sua própria vontade
disse ontem o Presidente Zail
Singh. Há dez dias, o Acharya sofreu um enfarte e decidiu deixar-se

morrer, com o apoio de seus discipulos, pois considerava-se sem condiçòes de ser curado. Considerado
fiel seguidor das doutrinas do
Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave
será sepultado hoje, em Paunar, na
índia Ocidental, com a presença do
Presidente, Ministros e lideres oposicionistas.
Vinoba Bhave nasceu em 1895 e,
aos dez anos, abandonou a escola,
onde era um brilhante aluno, por
opor-se ao sistema de educação formal, fez voto de castidade e passou
a viver como ermitão na cidade
santa de Varanasi. Integrou-se, cedo, ao movimento de não-violència
de Mahatma Gandhi. Depois da

Ponha

independência da índia, em 1947,
liderou cruzadas, que o fizeram respeitado por todos os governos do
país.
Na década de 50, percorreu cerca
de 64 mil quilômetros, a pé e descalço, pedindo aos latifundiários terras para os pobres. Conseguiu 1
milhão e 800 mil hectares para redistribuição. Depois, liderou um
movimento contra a matança de
vacas — animal sagrado na índia —
até obter do Governo uma lei neste
sentido. A Primeira-Ministra Indira
Gandhi foi informada de sua morte
quando estava em Moscou, para os
funerais de Leonid Brejnev, e afirmou que o Acharya era o "herdeiro
espiritual" de Gandhi.

O talento de um profissional vale pelos .
primeiros bancos. No Colégio
Hélio Alonso-Móier o seu filho tem
o melhor ensino da Zona Norte. E o maior
espaço de cultura, lazer e esportes
da região. Modernas salas de aula,
laboratórios, biblioteca, ginásio
coberto, piscina olímpica. E atenção
especial dos melhores professores
da cidade, conceituados nas grandes
escolas do Rio. Venha conferir para ficar.
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MATRÍCULAS ABERTAS
COLÉGIO HÉLIO ALONSO - MÉIER

anos.

Maternal. 1? grau. 2? rjrau. Curso normal _ manha, tarde e noite
Rua Lucidio Lago, 427 - tel. 281-2559
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ETA exige
libertação
de presos
San Sebastian, Espanha
— Guerrilheiros bascos da
ETA exigiram ontem a libertação dos membros do
grupo que se encontram
em prisões espanholas em
troca da liberdade de um
industrial seqüestrado no
domingo, disse o jornal
Egin.
O diário informou que
recebeu uma chamada telefônica na qual a ETAPolítico Militar reclamava
a autoria do seqüestro,
ocorrida quando o empresário, Saturnino Orbegozo
Eizaguirre, de 69 anos, saia
da missa na cidade de Zumarraga.
Existem atualmente nas
prisões espanholas, segundo a agência Reuters, 74
membros da ETA-PM. Nas
últimas semanas, 20 membros de uma facção dessa
organização foram libertados depois de anunciarem
sua autodissolução. Os
trabalhadores das empresas de Saturnino Orbegozo
condenaram o seqüestro.
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Fome mata
302 na
Indonésia

E ainda avisa a você
que tem alguém esperando na linha.
Mas esta é só a
primeira das vantagens
doKSNEC.
Quer ver? O KS NEC
é o único aparelho do
gênero com uma faixa
que vai de 2 a 40 ramais.
E é o único que tem
um modelo específico
para residências, e pode
ser instalado na parede.
O KS NEC é sempre
muito fácil de operar.
Tem memória para
rediscagem automática
do último número.
Permite conversações
simultâneas e sigilosas.
Possui bloqueio para
ligações interurbanas.
Toca música FM para
quem está esperando na
Unha.
Funciona como interfone e como porteiro
eletrônico.

Quer mais
vantagens? Tanto no KS
Residencial como no
Executivo, você escolhe
entre a mais variada
linha de produtos e
decide se quer
um modelo de tecla ou
de disco.
Um parêntesis:
as teclas são fabricadas
pela própria NEC, o
que é uma tranqüilidade
amais.
Portanto, fale logo
com a NEC.
O investimento que
você fizer em KS
Residencial ou
Executivo tem retorno
garantido e proteção
permanente da
Assistência Técnica
NEC.
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Jacarta — Pelo menos
302 pessoas morreram de
fome nas últimas semanas
em Irian Jaya,"no Leste da
Indonésia, por causa de
uma seca prolongada, disse ontem o jornal Sinar
Harapan, citando relatorios de missionários a funcionários do Governo. Somente na localidade de Silimo, 83 pessoas morreram.
Em agosto, 198 foram dadas como mortas em conseqüência da seca e de
uma tempestade de neve,
que isolou vilarejos na remota serra de Jayawijaya,
3 mil 450 quilômetros a
Leste de Jacarta, Capital
indonésia.
Nos dois casos, de açordo com o jornal, as diflculdades de comunicação e
transporte para as áreas
afetadas impediram que o
Governo socorresse as vitimas com alimentos e remédios.

NEC

NEC OO BRASIL S.A.

O futuro em telecomunicações
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Informe JB
Festa
Ontem náo era dia de festa, e sim
dia de cumprir um dever cívico. Mas a
alegria com que o cidadão votou, em
todos os pontos do Rio, era tão grande
e contagiante que as ruas viveram
uma atmosfera festiva, sem excessos,
sem algazarra ou pandemônio. Todos
comungavam alegremente a celebração de um evento excepcional na vida
da polis. E assim era, na verdade.
Havia uma quase que cumplicidade
entre os que passavam, estranhos ou
conhecidos; como se cada um perguntasse ao próximo, com os olhos: "Já
votou?" E cada eleitor levava consigo
o seu titulo, honra maior do cidadão.
Mas no interior, conduzia também a
certeza definitiva de que aquele momento, instantes, segundos ou minutos
passados na cabina indevassável, todos estavam influindo decisivamente
nos destinos do pais.
No semblante do eleitor que deixava a cabina para depositar seu voto
na urna, ou ao retirar-se do recinto da
seção eleitoral, notava-se um certo
brilho nos olhos, um certo entusiasmo,
a expressão contente e feliz, uma ponta de orgulho: "Já votei, sim." Tudo
tão simples e, ao mesmo tempo, tão
grandioso. Um pequeno rito, cumprido
com facilidade, mas com o coração em
disparada; manifestava-se ali a vontade popular. Vontade de mudar, de
transformar, de continuar, de construir, expressão do desejo de cada um
sobre como deve ser a coisa pública.
Um processo simples, cujo nome é democracia.
¦ ¦ ¦

eleições, procurando antecipar-se ao
TRE e ao trabalho da imprensa. Vai
usar computadores e, como fonte, delegados do Partido em todos os 722
municípios mineiros.
Tudo bem. Mas o chefe da campanha eleitoral de Eliseu Resende, o candidato a vice-governador em sua chapa, Bias Fortes, do alto de uma experiência de mais de 30 anos em eleições
mineiras, acha que o esquema vai funcionar somente nos municípios em
que o PDS for vitorioso.
— Ninguém vai querer ser portador
de más noticias — explicou o ex-líder
pessedista.

Em vigor a lei seca por 36 horas,
sem shows ou grandes espetáculos,
sem bandas nas ruas, havia alegria. A
alegria sã e justa do dever cumprido,
enfim.
Resta agora esperar o resultado
definitivo, a voz das urnas e a vontade
eleitoral da nação. E que o resultado,
seja qual for, seja recebido por todos
com a mesma serena tranqüilidade
com que votaram.
O dia da grande festa foi ontem; as
festas de vitória, aqui como em outros
Estados, devem ser a continuação de
um momento de comunhão eleitoral,
se não de outro sentimento menos
nobre.

Renúncia
A derrota do Sr Jânio Quadros no
pleito paulista significa que o eleitorado renunciou à possibilidade de tê-lo
como Governador do Estado.
Restará ao candidato derrotado o
único gesto digno de quem alardeava
com tanta certeza a vitória: a renúncia
à vida pública.

Viagens
O Senador Franco Montoro fala
amanhã, às llh, como Governador
eleito de São Paulo.
Ele não tem planos imediatos para
viagens ao exterior, mas pelo menos
durante uma semana se ausentará do
país. Montoro pensa em ir ao Peru,
Colômbia, Equador e Venezuela, paises da América do Sul onde o sistema
representativo dá os seus primeiros
passos.

O maior
O Ministro-Chefe do EMFA, General Alacyr Werner, conversava com
jornalistas durante um coquetel,
quando se aproximou um outro General de quatro estrelas. Então o Ministro, dirigindo-se a este General, comentou:
Os jornalistas estão espantados
com o tamanho do campo de provas
que o EMFA reservou no Sul do Estado do Pará, com cerca de 3 mil hectares. Mas nào vejo motivo para espanto.
Qual o maior estádio do mundo? O
Maracanã.
E o outro General:
E a maior hidrelétrica do mundo? Itaipu. E a maior democracia do
mundo? A nossa.
Um jornalista então comentou:
E a maior dívida externa do
mundo?
Não é a nossa, replicou o militar.
Ainda é a do México.

As amargas, não
O diretório regional do PDS mineiro montou um esquema para apurar as

Réplica
Se conseguir uma pausa no seu
intenso programa social em Brasília,
ou tiver a simples oportunidade de
passar de automóvel pelo Lago Sul, o
Presidente Ronald Reagan vai conhecer uma réplica da Casa Branca. Trata-se da casa que foi construída tendo
por base a planta da residência presidencial de Washington D C, num terreno de esquina da QL 8/8, duas quadras
distantes da conhecida península dos
Ministros.
A conspiração em torno dessa visita parte do próprio pessoal da Embaixada americana, cujos diplomatas
mostram-se admirados com a nomenagem prestada a seu Governo; lamentam apenas que a réplica tenha
sido erguida num terreno diminuto,
sugerindo a velha história do "peru no
pires".
Ronald Reagan ficará hospedado
no Palácio da Alvorada.

Perdas
Especialistas em comunicação de
São Paulo atribuem a queda de Lula
nas pesquisas que sondaram as preferèncias eleitorais, nos últimos dias, á
péssima qualidade do material apresentado nos programas de propaganda eleitoral gratuita.
Os candidatos do PT, e Lula especialmente, foram levados ao eleitorado
de forma rude, quase grosseira, sem
um mínimo de técnica. Na expressão
de um especialista, o PT agrediu o
eleitorado de São Paulo, que nas faixas sensíveis à mensagem do Partido
dos Trabalhadores retraiu-se e refluiu
para o candidado do PMDB.
A expectativa é a de que Montoro
ganhe até no ABC.

Em Búzios
Moradores da Armação dos Búzios,
em Cabo Frio, enviaram memorial ao
Presidente da FEEMA, Evandro Rodrigues de Britto, para denunciar o
lançamento de sistemas de esgotos
diretamente na Praia do Canto, junto
da Ponte de Atracação, e na Praia da
Armação.
Os esgotos são despejados in natura diretamente no mar através de
enorme manilha colocada nas proximidades da ponte de atracação da
Praia do Canto. Um pouco adiante, já
na Praia da Armação, em frente à
Escola Estadual'e ao lado de uma
antiga escada de pedra que desce para
o mar, vé-se outra manilha lançando
detritos ao mar.
E em Manguinhos existe uma vala
aberta, passando em frente ao clube
de futebol e da escola, que recebe
dejetos das casas situadas em torno do
posto de gasolina, para lançá-los na
Praia de Manguinhos.
Os moradores de Búzios pedem à
FEEMA que tome providências, para
sanear a área.
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logue indiano se mata fazendo
morrer, com o apoio tle seus discipulos, pois considerava-se sem condiçòes de ser curado. Considerado
fiel seguidor das doutrinas do
Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave
será sepultado hoje, em Paunar, na
Índia Ocidental, com a presença do
Presidente, Ministros e lideres oposicionistas.
Vinoba Bhave nasceu em 1895 e,
aos dez anos, abandonou a escola,
onde era um brilhante aluno, por
opor-se ao sistema de educação formal, fez voto de castidade e passou
a viver como ennitão na cidade
santa de Varanasi. Integrou-se, cedo, ao movimento de não-violència
de Mahatma Gandhi. Depois da

Nova Deli — Depois de 77 anos
de celibato, de campanhas pacifistas e em favor dos pobres, o Acharya (professor) Vinoba Bhave morreu ontem, depois de uma semana
sem comer, sem beber e sem aceitar
remédios. Ele cumpriu o propósito
de chegar ao último estágio da Ioga
o samadhi — descartando-se de
seu corpo. Nem o pedido da Primeira-Ministra Indira Gandhi, que o
visitou em sua ermida, pôde demovê-lo.
— Ele foi um santo que deixou
seu corpo por sua própria vontade
disse ontem o Presidente Zail
Singh. Há dez dias, o Acharya sofreu um enfarte e decidiu deixar-se
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O talento de um profissional vale pelos
primeiros bancos. No Colégio
Hélio Alonsc-Méier o seu filho tem
o melhor ensino da Zona Norte. E o maior
espaço de cultura, lazer e esportes
da região. Modernas salas de aula,
laboratórios, biblioteca, ginásio
coberto, piscina olímpica. E atenção
especial dos melhores professores

seu filho ia

Universidade
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que eie tenha
1 ou 18 anos.

independência da índia, em 1947.
liderou cruzadas, que o fizeram respeitado por todos os governos do
pais.
Na década de 50. percorreu cerca
de 64 mil quilômetros, a pé e descalço, pedindo aos latifundiários terias para os pobres. Conseguiu 1
milhão e 800 mil hectares para redistribuição. Depois, liderou um
movimento contra a matança de
vacas — animal sagrado na índia —
até obter do Governo uma lei neste
sentido. A Primeira-Ministra Indira
Gandhi foi informada de sua morte
quando estava em Moscou, para os
e afirfunerais de Leonid Brejnev,
mou que o Acharya era o "herdeiro
espiritual" de Gandhi.

da cidade, conceituados nas grandes
escolas do Rio. Venha conferir para ficar.
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OEA propõef
exclusão
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loi FJJ4. m\

-**«**{

Washington — Em seü,i
primeiro discurso após ser I
eleito por consenso, o novo [
Presidente (colombiano);
da Organização dos Estai;
dos Americanos, Rodrigo,;
Lloreda Caideco, propôs,
ontem que no futuro, cer-.
tos problemas sejam tratau;
dos "no âmbito puramente j
latino-americano", corri
exclusão rios EstadÓTá;
Unidos.
•ííi'
Lloreda Caicedo disse ntf i
12a Assembléia Ordinária!',
da OEA que "sem desme*;
recer o papel dos Estados;;
Unidos no hemisfério, • é
preciso reconhecer que tis?.''
se papel é semelhante ão';
que a grande nação norte?
americana cumpre na EKEJ!
ropa, Oriente Médio e jwjgl
• outras regiões".
— Da mesma maneira"^?"!
continuou Lloreda CaiCe?"
''tjJÇ;
do — os Interesses
América Latina no mundo"
não se esgotam nos Está;
dos Unidos. Isto significa''
que, para ambos, o âmbltty
interamericano é fator irn-i!
portante, porém definiti-^
vãmente parcial no uitivgfê!
so de suas relações inter-i:
nacionais.
"ÍO í

FMLN atacas
hidrelétrica , '; '., I
salvadorenha^

San Salvador — Rebel4;
des da Frente Farabundo;'
Marti de Libertação NaciôjS;
nal (FMLN) atacaram a zé'-f;>
ro hora de ontem a maióir'.
hidrelétrica de El Salva-;!
dor, deixando sem luz- ¦;&',
força a metade do pais. 0$:
guerrilheiros destruíram';
uma torre de transmissão';;
e tentaram atacar a repré-ij
sa 5 de Novembro.
O juiz Bernardo Rauda
Murcia ordenou ontem;
que quatro membros da
Guarda Nacional sejam;
julgados pelo assassínio de,
quatro freiras católicas;,
dos Estados Unidos, dois
anos atrás. Segundo o juiz,'
que conduziu as investiga-í
ções durante nove meses,!
ha indícios suficientes con-,
tra os quatro soldados.:
Não foram revelados dè-j
talhes sobre o julgamen-:
to, mas o caso tem impor-1
tância porque o Governo;;
Reagan e várias organiza -1:
ções americanas exigem ai;'.
]
punição dos culpados.
i
;
.
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Mal brasileiro
A professora alemã Michi Strasfeld,
especialista em literatura latinoamericana e doutora pela Universidade de Boon com tese sobre Garcia
Marquez de passagem pelo Brasil, falou sobre a aceitação da literatura
brasileira na Alemanha, em grande
parte devida ao trabalho do tradutor
Curt Meyer-Clason.
Michi conhece bem o mercado editorial brasileiro e os escritores engajados na luta literária. Fala bem de
autores e editores, mas comenta:
— Os editores são muito simpáticos e bem informados, mas, na maioria, não cultivam o hábito de responder cartas.
E completa:
¦— Isso parece ser um mal de que
sofrem todos os brasileiros. Ninguém
escreve, e ninguém responde...

Lance-livre
O General Golbery do Couto e Silva,
ex-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República, votou ontem na Igreja
Santa Bárbara, no Município goiano
Ce Luziania. A urna em que o General
Golbery votou estava instalada no
confessionário.
Moradores de vilas de Porto Alegre
aplicaram ontem em muitos políticos
o voto tamanduá: abraçam um, mas
votam em outro.
O Arcebispo de Belo Horizonte, D
João Resende Costa, votou ontem no
Colégio D Silvestre, três horas antes
do candidato do PDS, Eliseu Resende,
e duas horas antes da candidata do
PT, Sandra Starling. Não revelou seu
voto, mas disse que as eleições são
boas para que os eleitores não se esqueçam, depois, de cobrar dos candidatos as promessas feitas.
Do Arcebispo de Porto Alegre, D
depois de votar em
Cláudio Colling,
Passo Fundo: "A abertura política é
uma coisa maravilhosa. O Brasil che:;;>., hoje, à sua maturidade. A abertura
política fez bem ao povo."
O escritor francês Jean D'Aumersson é esperado no Rio de Janeiro no
próximo dia 29. Dia 2, será recebido na
Academia Brasileira de Letras como
membro correspondente, recebido peIo Sr Carlos Chagas.
O dentista brasileiro Armando Lenga, convidado por um grupo america-
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no para dirigir clinica odontológica
em Nova Iorque, embarca sexta-feira
para os Estados Unidos.
A coleção Cadernos de Folclore,
Folclore Brasileiro e os discos compactos de folclore editados pela Funarte, através do Instituto Nacional
do Folclore, serão vendidos pela metade do preço a professores do primeiro
grau, professores e alunos de escolas
de música da cadeira de folclore e
associações de folcloristas. Esse material de pesquisa, importante para o
conhecimento do folclore brasileiro,
vem sendo editado há 10 anos, inicialmente pela Campanha do Folclore
Brasileiro, atual Instituto Nacional do
Folclore.
Com a última ressaca, a Praia de
São Conrado ficou reduzida a um terço do que era. Contudo, continua com
a mesma freqüência, inclusive dos
indisciplinados jogadores de futebol,
frescobol e donos de cães. Os que
querem apenas tomar banho de sol e
mar em paz são cada vez mais incomodados.
Durante o mês de novembro estão
reservadas na PUC duas segundasfeiras do mês para encontros entre o
seu corpo docente e a comunidade em
geral. A próxima palestra será a do
Professor João Cândido Portinari,
apresentando os objetivos do Projeto
Portinari, dia 22, às 20h.
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Quer mais
vantagens? Tanto no KS
Residencial como no
Executivo, você escolhe
entre a mais variada
linha de produtos e
decide se quer
um modelo de tecla ou
de disco.
Umparêntesis:
as teclas são fabricadas
pela própria NEC, o
que é uma tranqüilidade
a mais.
Portanto, fale logo" js
com a NEC.
O investimento qüe*:
você fizer em KS
!
Residencial ou
Executivo tem retorno
garantido e proteção
permanente da
Assistência Técnica
NEC.

E ainda avisa a você
que tem alguém esperando na linha.
Mas esta é só a
primeira das vantagens
doKSNEC.
Quer ver? O KS NEC
é o único aparelho do
gênero com uma faixa
que vai de2a 40 ramais.
E é o único que tem
um modelo específico
para residências, e pode
ser instalado na parede.
O KS NEC é sempre
muito fácil de operar.
Tem memória para
rediscagem automática
do último número.
Permite conversações
simultâneas e sigilosas.
Possui bloqueio para
ligações interurbanas.
Toca música FM para
quem está esperando na
linha.
Funciona como interfone e como porteiro
eletrônico.

NEC

NEC DO BRASIL SA.

O futuro cm telecomunicações.

MESMO QUANDO ¥0€É
ESTÁ f^LANDO, O KS NEC ÜUÜCÂ
dINAL KHE %iP%ÍspÍhPIJ
FILIAIS. Riode Janeiro: Rua TeoliloiHõni. 82 - lu° ao 12" andares -Tels.: (02U223-2412(PABX)-233-I996«SSoPauÍo: (010 815-8055 (PABX) «SãoPaulo-Interior: ÍOIO 815-8055-R 290
Belo Horizonte: 1031)222-71111 • Brasília: (061; 224-5311/5523 «Porto Alegre: (0512) 26-3300 = Salvador: (071) 235-2480» Recife: (081)224 2857/2844» REPRESENTANTES Riode ianeiro
"
Instala -270-7335 • C&G - 284-2(199 • l.eri - 234-5845 • S.B. - 288-0349 • L.B. - 253-7620 • Curitiba.- 222-6766 = Florianópolis: 22-9622 ¦ Manaus: 234-6579 • Porto Velho: 22i 5619 » Belém: 222-6'
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SYSTEM SHARP 140W SMS
300-B
RECEIVER AM/FM - Estéreo.
TOCA DISCOS Belt drive.
TAPE DECK - Cpausa.
2 CAIXAS ACÚSTICAS.
ESTANTE RACK.

PREÇO À VISTA:
CONJUNTO DE SOM PHILCO
HITACHI
PCS. 30 - Stereo.
Receiver AM, FM. T. Discos.
Gravador Stereo c/caixas.

100W
CONJUNTO SONY 100W

,

RFCEIVER AM'FM - Estéreo.
TOCA DISCOS Automático.
TAPE DFTJK - Frontal c/pausa.
2 CAIXAS ACÚSTICAS.

gM

H WÍL

' """•'"^^¦H

118.900,

1.* prestação 30 dias após.

108.600,
Ou em 24 meses

PREÇO À VISTA:

11.403, = 273.672,

124.500,

1.* prestação 30 dias após.

SYSTEM STEREO SANYO
Mod. ATR. 10 - Toca Discos.
Gravador Stereo - Amplificado).
Sistema STK- ccaixas.

PREÇO À VISTA:

Ou em 24 meses

Ou em 24 meses

13.185,

20.968, = 503.232,

PREÇO À VISTA:

^-~--~--~-_.
?^lP
TV SHARP Mod. 1604-A
41 cm. 16" - Sistema Linytron.
AFT. Som e imagem instantâneos.

PREÇO À VISTA:

Ou em 24 meses

13.073, = 313.752,

316.440,

145.000,

1.d prestação 30 dias após.

1.* prestação 30 dias após.

Ou em 24 meses

TV PHILIPS Mod. 20 CT 3000

15.225, = 365.400,

51 cm. 20" - Som e imagem
instantâneos. Seletor Seletronic.

1.* preslaçao 30 dias após.

PREÇO À VISTA:
'iKa] ' Sal
/—'—~—i

STEREO MUSIC CENTER SHARP

L

I

SD. 210 - B. Rádio AM/FM e FM estéreo.
Amplificador e T. Discos automático - c/caixas.

126.500,

PREÇO À VISTA:

Ou em 24 meses

13.283, = 318.792,

r~^1

89.900,

1." prestação 30 dias após.

Ou em 24 meses

9.440, = 226.560,
1." prestação 30 dias após.

SYSTEM PHILIPS MCC

*^N|êbí3íT

RECEIVER AM, FM - Estéreo.
TOCA DISCOS Automático.
TAPE DECK - C micro computador.
^ 2 CAIXAS ACÚSTICAS.
ESTANTE RACK.

TV PHILIPS Mod. L-6008

H

51 cm. 20" - Cinescópio 110".
Imagem e som instantâneos.

PREÇO À VISTA:

PREÇO À VISTA:

6 lÉSI I ; .1

119.800,
Ou em 24 meses

SYSTEM TELEFUNKEN 120W

5

Ou em 24 meses

1:
5.660,-135.840,
5.660,
1.» prestação 30 dias após.

12.579, = 301.896,
1.* prestação 30 dias após.

CONJUNTO CCE 100 W SHC
RECEIVER AM FM - Estéreo.
TOCA DISCOS Belt drive.
TAPE DECK - Cpausa.
2 CAIXAS ACÚSTICAS.

5500

M

^S^

CONJUNTO DE SOM NATIONAL
Mod. SS. 5000 - Estéreo.
Receiver AM/FM - T. Discos.
Tape Deck c/caixas.

Ou em 24 meses

9.713, = 233.112,

PREÇO À VISTA:

16.748, = 401.952,
1." prestação 30 dios após.

1.' prestação 30 dias após.

84.900,

PREÇO À VISTA:

RECEIVER AM FM - HR 226.
TOCA DISCOS PS - 600.
TAPE DECK TC-400 - Com equalização.
2 CAIXAS ACÚSTICAS 203.
ESTANTE RACK - Opcional.
MUSIC CENTER PHILIPS
Mod. AH. 902 - Três aparelhos de categoria PREÇO A VISTA:
reunidos num único conjunto - c'caixas. j¦!¦'#% i—#\e\
PREÇO AVISTA:
"}
Ou em 24 meses

Ou em 24 meses

'?

8.915, = 213.960,

Ou em 24 meses

1.* prestação 30 dias após.

13.072, = :313.728,
1." prestação 30 dias apôs.

TV TELEFUNKEN Mod. 411
41 cm. 16"- Seletor Digital.

c—"^

^—^d Tecla VT. Memória de Sintonia.
PREÇO À VISTA:

104.500,
Ou em 24 meses

10.973, = 263. 352

<^ÊÈ&fà>

<mVjá

1." prestação 30 dias após.

SYSTEM CCE 2000 100W
STEREO MUSIC CENTER PHILIPS
Mod. AH. 918 - Amplificador AM/FM.
Gravador e T, Discos automático ccaixas.

'

RECEIVER AM/FM - Estéreo.
TOCA DISCOS Belt drive.
TAPE DECK Metal.
2 CAIXAS ACÚSTICAS.
ESTANTE RACK - Opcional.

PREÇO À VISTA:

PREÇO À VISTA:

Ou em 24 meses

Ou em 24 meses

•
Uruguaiana,
Centro -RuaUrugüaianà, 13 • Rua Uruguajana 44/48
'•', RuaBuenos
Aires,
•
Rua
261
•
114/116 Riia do Rosário, 174 Rua da Alfândega, •
'
Rua
Sen,
CinelâridiaU
«Rua
183/187
•
Setembro,
7
de
12
Carioca;
Rüáda
294
Dantas, 28/36 -001)90868113 -Rua Santa ÇÍara, 26 A e Br Av.;N^..^
-= ifijúca-Rúa7Gondéde Bohfim,;59.7^^Méier- Rua Dias da Cruz;;213 * Madureira - Rua

169.700 ')
10.448, = 250.752,

' ).* prestação 30 dias apo«.

17.818, = 427.632,
1." prestação 30 dias apcs.

..'¦.-•¦', •íCèr.t-r'ò.-Süi;v.RBXí§2.W212...

pepto. Atacado: Eng^Artur Moura, 268/3?, Tel. 280-8822 Bónsucesso.
-3"
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INTERNACIONAL

a terça-feira, 16/11/88

Kremlin sepulta Leonid

rejnev perto de Joze Stalin

John Morrison e Mark Woods

Moscou/UPI

"""'""'"-<.
;'-«¦<!,..

Reuters

Moscou — O Presidente da União Soviética, Leonid Brejnev, foi enterrado ontem nas muralhas do
Kremlin a cinco metros da tumba de Jozef Stalin
numa impressionante cerimônia com toda a pompa
militar e de acordo com o ritual da Igreja Ortodoxa
russa que ainda é adotado apesar de o Partido Comunista soviético ser ateu.
Assistiram à cerimônia os 11 integrantes do Politburo, 32 Chefes de Estado, 15 Primeiros-Ministros,
quatro integrantes de casas reais, além de ministros
de países Ocidentais e aliados num total de 70 nações
representadas.
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Homenagens
Milhares de pessoas lotaram a Praça Vermelha,
muitas delas segurando gigantescos retratos de Brejnev em molduras pretas e vermelhas.Toda a parte
central de Moscou foi fechada ao trânsito, centenas de
ônibus transportaram os que desejavam assistir à
cerimônia. O tempo estava seco e agradável para essa
época do ano com temperatura de cinco graus.
Integrantes do Politburo foram pela terceira vez à
vizinha Casa dos Sindicatos para prestar as últimas
homenagens a Brejnev que morreu quarta-feira depois de 18 anos de liderança do Partido Comunista. O
corpo foi carregado por oficiais do Exército ladeados
pelos membros do Politburo.
O caixão fechado coberto com faixas vermelhas e
pretas foi colocado numa carreta de canhão puxada
por um carro blindado. À frente do cortejo, um imenso
retrato de Brejnev, oito enormes coroas de flores e um
grupo de oficiais do alto escalão com as medalhas do
líder morto em almofadas vermelhas.
Seguiam o cortejo, a viúva de Brejnev, Viktoriya,
diversos parentes e quatro membros do Politburo:
Viktor Grishin, Mikhail Gorbachov, Vladimir Shcherbitsky e Grigory Romanov. A procissão passou diante
rio grande hotel Moscou, do museu histórico e entrou
na Praça Vermelha.
Quando o cortejo chegou ao mausoléu de Lênin,
no centro da Praça, a tampa do ataúde foi removida e
o caixão colocado sobre um estrado coberto com uma
toalha vermelha de frente para o monumento.
Na cerimônia ficou clara a nova estrutura de
Poder do Kremlin. Konstantin Chernenko, protegido
de Brejnev e que era cotado para sucedê-lo, não falou
nem participu da recepção aos lideres estrangeiros
realizada mais tarde. Yuri Andropov, ex-chefe da
KGB e novo Secretário-Geral do Partido, fez o primeiro pronunciamento, ladeado pelo Ministro da Defesa
Dmitry üstinov e pelo Primeiro-Ministro Nikolai Tikhonov. Enquanto ele falava, os visitantes estrangeiros, de pé nas laterais do mausoléu, acompanhavam o
discurso feito na tribuna vários metros acima.

Defesa
O Marechal Ustinov falou em seguida, elogiando a
política de Brejnev que modernizou as Forças Armadas e afirmou que o líder morto sempre se interessou
pelas questões de defesa. Ele renovou a lealdade das
Forças Armadas ao Partido e passou a palavra a
Abatoly Alexandrov, Presidente da Academia de
Ciências. Falaram ainda o operário Viktor Pushkaryov, de uma fábrica de Moscou, é o primeiro secretario do Partido na cidade ucraniana de Dneprodzerzhinsk onde Brejnev nasceu e passou os primeiros
anos como metalúrgico.
Após os discursos os 11 integrantes do Politburo
desceram do mausoléu de Lênin e ladearam o ataúde
que foi levado aberto em direção à sepultura. Chernenko e Ustinov seguiam Andropov e Tikhonov. Entre os funcionários de segundo escalão seguia Andrei
Kirilenko, até há poucas semanas um poderoso membro do Politburo, expurgado sem explicação. Sua
saída não foi anunciada mas sua posição nos funerais
confirma que caiu em desgraça e sua aparência doentia também confirma as informações sobre sua saúde
precária.
Viktoriya chorava muito quando cumpriu a última parte do ritual ortodoxo, o beijo no rosto do
marido, com ajuda de dois assessores de Brejnev. Os
filhos do casal, Galina e Yuri, repetiram o gesto.
O ataúde foi fechado e levado para uma sepultura
atrás do mausoléu a cinco metros de onde está
enterrado Jozef Stalin e entre os túmulos de Feliks
Dzherzhunski, fundador da primeira polícia secreta, e
Yakov Sverdlov, um assessor de Lênin.
Quando o esquife baixava à sepultura houve uma
salva de artilharia, os sinos do Kremlin dobraram e
soaram as sirenes de todas as fábricas de Moscou,
iniciando cinco minutos de silêncio em memória de
Brejnev. Parentes e membros do Politburo passaram
diante da cova jogando punhados de areia, parte da
tradição ortodoxa.
O retrato e medalhas foram colocados ao pé da
cova enquanto toda a praça ficava em silêncio por
cinco minutos. Concluída a cerimônia o Politburo
subiu novamente ao mausoléu de Lênin para um
desfile das tropas enquanto os dirigentes estrangeiros
passavam diante da sepultura para prestar suas homenagens. Após o desfjle, os visitantes formaram uma
longa fila de cumprimentos diante de Andropov e
seus colegas de Politburo, além da viúva e filhos.
O único integrante da cúpula soviética que não
compareceu aos funerais foi Arvid Pelshe, 83 anos, o
mais velho integrante do Politburo. Segundo fontes
confiáveis do bloco soviético em Paris, Pelshe morreu
na sexta-feira de câncer mas as autoridades decidiram divulgar a notícia só após os funerais de Brejnev.

Reagan quer união do
Ocidente contra URSS
Washington — O Presidente Ronald Reagan declarou ontem, ao receber na Casa Branca o Chanceler
alemão Helmut Kohl, que a democracia ocidental
deve cerrar fileiras para enfrentar a ameaça soviética,
se desejar manter a paz e a liberdade. Mas ao final de
encontro de duas horas, os dirigentes manifestaram a
intenção de melhorar relações com Moscou, agora que
Yuri Andropov assumiu a Secretaria Geral do PC
soviético.
Reagan e Kohl afirmaram que procurarão ampliar as forças convencionais e o arsenal nuclear da
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
Destacaram também que continua de pé o acordo
para a colocação de mísseis nucleares de médio
alcance na Alemanha Ocidental, a partir do início do
ano que vem.
Em sua primeira visita a Washington, desde que
assumiu o cargo, o Chanceler alemão deverá também
debater com Reagan as sanções conjuntas que europeus e americanos imporão à União Soviética, em
substituição ao embargo decretado pelos Estados
Unidos às vendas de produtos europeus com tecnologia americana para o gasoduto transiberiano.
O embargo provocou grandes protestos entre os
aliados europeus, mas estes acabaram concordando
em não participar de novos contratos comerciais que
possam resultar num fortalecimento militar de Moscou. Em troca, os americanos levantaram as sanções
que pesavam sobre os equipamentos para o gasoduto.
Kohl afirmou que pessoalmente não gostava da
participação de empresas alemãs na construção do
gasoduto, mas ressaltou que os contratos foram firmados durante o Governo de seu antecessor Helmut
Schmidt. Outro importante ponto de divergência
entre alemães e americanos é o não cumprimento da
promessa feita por Bonn de que aumentaria suas
despesas militares em três por cento, em termos reais,
no próximo ano. Esta hipótese já foi descartada pelo
novo orçamento.
Reagan e Khol ressaltaram a importância da
apenas como uma aliança militar mas
OTAN, não "comunidade
como uma
de idéias". O Chanceler
alemão assegurou que a Alemanha Ocidental "é e
continuara sendo um leal aliado dos Estados Unidos
na Europa Ocidental".
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Milhares de pessoas e representantes de 70 países se reuniram diante do mausoléu de Lênin para o adeu^aLeonuTB rejnev
Moscou/ÜPI

A análise da notícia
Enterro de Brejnev
mostra novo Kremlin
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Andropov (E) recebeu Bush depois de acusar o imperialismo de buscar a confrontação

Andropov conferência com Bush
Moscou — O Secretário-Geral do
Partido Comunista da União Soviética, Yuri Andropov, reuniu-se ontem, por trinta minutos, com o Vice-Presidente dos Estados Unidos,
George Bush, pouco depois de afirmar, em discurso na Praça Vermelha, que "as forças do imperialismo
estão tentando levar o mundo para
o caminho da hostilidade e do confronto".
As conversações, descritas por
Bush como "cordiais, francas e
substanciais", foram parte de uma
série mantida por Andropov com
governantes visitantes, após uma
recepção para os que participaram
dos funerais de Leonid Brejnev. Ao
encontrar-se com o Ministro do Exterior da China, Huang Hua,
cumprimentou-o efusivamente e os
dois conversaram por cerca de três
minutos, sempre sorridentes.

operário internacional, incansável
defensor da paz e da amizade entre
os povos". *
Andropov prometeu fazer todo o
possível para reforçar a coesão entre os Estados socialistas e ampliar
a unidade dos vários setores comunistas do mundo. Disse também
que aumentará a solidariedade soviética aos países que se tenham
do colônialibertado recentemente
lismo e aos povos "que lutam pelo
progresso social".
— Na complexa situação internacional — disse Andropov —
quando as forças do imperialismo
estão tentando empurrar o mundo
para o caminho da hostilidade e do
confronto, o partido e o Estado
manterão, firmemente, os interesses da pátria, com uma grande vigilància e disposição de dar uma resposta esmagadora a qualquer tentativa de agressão.

Resposta
— Adeus, Laonid Ilyitch. Continuaremos tua obra — disse Yuri
Andropov do alto do Mausoléu de
Lênin, na Praça Vermelha, na cerimônia de sepultamento de Brejnev.
Qualificou .seu antecessor de "filho
glorioso da pátria, militante exemplar dos movimentos comunista e

Com Bush
O Vice-Presidente George Bush,
acompanhado do Secretário de Estado, George Shultz, esteve com
Andropov e com o Chanceler Andrei Gromyko, "para um breve intercâmbio de opinião sobre quêstões-chaves das relações soviético-

americanas", segundo informou a
agência Tass.
A agência noticiou que Andropov reafirmou que a União Soviética está preparada para manter as
relações com os Estados Unidos,
"numa base de completa igualdade, não-interferência, respeito mútuo pelos interesses de ambos os
povos e melhoria da situação internacional".
À saída, Bush disse a correspondentes ocidentais que os problemas
nas relações entre os dois países
são "enormes, mas não incontornáveis". O endurecimento da posição
soviética nas relações com os Estados Unidos começou a tornar-se
evidente no último dia 27 de outubro, em discurso de Brejnev aos
chefes militares, no Kremlin. Em
Washington, o porta-voz da Casa
Branca, Larry Speakes, declarou
que não há planos para uma próxima reunião do Presidente Ronald
Reagan com Andropov.
Depois de Bush, Andropov recebeu o Presidente da Alemanha Ocidental, Karl Carstens, a PrimeiraMinistra da índia, Indira Gandhi, e
discutiu a questão do Afeganistão
com o Presidente do Paquistão,
Mohammed Zia-Ul-Haq, e com o
líder afegão, Barbrak Karmal.

Recepção a Hua é calorosa
Moscou — A liderança soviética
recebeu ontem de forma calorosa o
Ministro do Exterior da China,
Huang Hua, durante cerimônia oferecida no Kremlin para as delegações estrangeiras, após os funerais
do Presidente Brejnev, no que foi
interpretado como um indicio de
que Moscou pretende normalizar
suas relações com Pequim.
O recém-eleito Secretário-Geral
do Partido Comunista soviético,
Yuri Andropov, saudou Hua com
um forte aperto de mão r os dois

conversaram durante mais de três
minutos. O Vice-Presidente americano, George Bush, e o Secretário
de Estado, George Shultz, trocaram apenas algumas palavras com
Andropov durante cerca de meio
minuto e nenhuma outra delegação
estrangeira mereceu do dirigente
tanta atenção quanto a chinesa.
As autoridades soviéticas destacaram ainda o Vice-Ministro do Exterior. Leonid Ilyichov, para acompanhar Hua durante toda a recepção. Ilyichov esteve e^ Pequim no

mês passado participando da primeira rodada de negociações para
promover a reaproximaçáo entre os
dois Governos, cujas relações não
vão bem há duas décadas.
Pouco antes de deixar Pequim
para o funeral de Brejnev, Hua fez
um apelo extremamente conciliatório para que China e URSS resolvam suas divergèncas e elogiou o
falecido Presidente. Este foi o primeiro cumprimento de um dirigente chinês a um líder soviético desde
o final da década1 c'e 50.

V

Moscou — O sepultamento do Presidente Leonid Brejnev permitiu que analistas
ocidentais observassem os primeiros indícios
de como será a nova estrutura de poder, no
Kremlin, e também as primeiras pistas das
próximas posições soviéticas no campo externo.
Internamente, consideraram significante
o fato de que os principais discursos, nos
funerais, ficaram por conta do novo Secretario-Geral do PCUS, Yuri Andropov, e do
Ministro da Defesa, Marechal Dmitri Ustinov, enquanto Konstantin Chernenko, que
era o mais próximo assessor de Brejnev não
falou.
— Isto indica que Chernenko foi eclipsado na cerimônia, o que significa que ele está,
provavelmente, perdendo sua influência e
poder, ao mesmo tempo em que Andropov
amplia os seus" — disse um diplomata.
O fato de o Marechal Ustinov ter discursado foi interpretado como um indício de que
Andropov quer manter uma íntima aliança
com os militares que, se acredita, desempenharam um papel importante na escolha do
ex-chefe da Polícia de Segurança (KGB) para o posto de Secretário-Geral. Ustinov ressaltou, em seu discurso, que Brejnev não se
descuidou das Forças Armadas, fornecendolhes armamento moderno.
Em seu discurso, durante a cerimônia, e
nos breves contatos que manteve com os
vários chefes de Estado, presentes a Moscou,
Andropov deixou claro o rumo que pretende
impor à política externa soviética. Ao afirmar que "as forças do imperialismo" tentam
levar o mundo para o caminho da hostilidade
e do confronto, em frente ao Vice-Presidente
dos Estados Unidos, George Bush, ele surpreendeu os analistas, pelo tom e pela "retorica ideológica e antiocidental". O que foi
interpretado como um indício de que a União
Soviética não pretende apressar uma melhoria de relações com os Estados Unidos.
Foi notado também que os funcionários
soviéticos não estabeleceram um encontro
mais longo entre Andropov e Bush, apesar
da disposição deste. Mas o Ministro do Exterior da China, Huang Hua, foi calorosamente
cumprimentado pelo novo Secretário-Geral,
durante uma recepção no Kremlin, após o
sepultamento. Hua foi também apresentado
num programa de televisão como um dos
"comunistas amigos". China e URSS estão
em processo de reaproximaçáo, por iniciativa de Brejnev.

Invasão do Afeganistão
foi decisão pessoal
Nova Iorque — O falecido Presidente soviético
Leonid Brejnev decidiu pessoalmente invadir o Afegã»
nistão, contrariando recomendações feitas pelo KGB,
a policia secreta do Estado, informou em entrevista à
revista Time o ex-Vice-Cõnsul da Embaixada soviética em Teerã e ex-agente do KGB, Vladimir Kuzichkin, que desertou para a Grã-Bretanha em junho.
O ex-agente afirmou que a polícia secreta temia o
envolvimento de Moscou numa guerra "que não poderia perder nem abandonar". Segundo ele, um general
do KGB considera o Afeganistão "o Vietnam da
União Soviética", num paralelo entre a ocupação do
território afegão e a derrota americana contra os
vietcongs.
Kuzichkin, que participava do diretório do KGB,
responsável pelo controle das atividades do serviço
secreto no exterior, disse também que o Presidente
afegão, Babrak Karmal, ê agente do KGB há longo
tempo e seu antecessor, Hafizullah Amin, foi assassiordem de Moscou, depois que se recusou a
nado por "promessas
cumprir
feitas ao Governo soviético".
Amin tentou voltar o Afeganistão contra a União
Soviética, embora tenha sido colocado no Poder por
Moscou. "O Politburo decidiu então que ele deveria
desaparecer, de preferência de forma discreta".
O ex-agente declarou que Brejnev não levou a
sério a advertência do KGB de que a subida "de um
regime abertamente comunista no Afeganistão provocaria forte reação das tribos locais e esta hostilidade
poderia ser lijada contra a União Soviética.
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igreja argentina
volta a pedir
por desaparecidos

um

Gdansk/AP

%

Buenos Aires — A Igreja argentina reafirmou
ontem sua preocupação transmitida ao Papa, em
relação ao problema dos desaparecidos e preferiu não
levar em conta "as informações reproduzidas por
meios jornalísticos estrangeiros" sobre declarações
do Cardeal Juan Carlos Aramburu, em Roma, negando a existência de mortos sem registro no país.
A reação dos políticos, contudo, foi mais dura e o
e Desenvolvipresidente do Movimento de Integração"há
que ver (...)
mento, Arturo Frondizi, comentou que
se alguém leva o Cardeal Aramburu aos lugares onde
existem fossas comuns e mostra a ele". Recentemente, estas denúncias foram levadas à Justiça e constatou-se no cemitério de Grand Bourg a existência de
mortos em confrontos com os militares, sepultados
sem identificação.

Questão difícil

Portadores
O titular da Comissão Pastoral do Episcopado,
ontem a
Monsenhor Justo Laguna, passou o dia
"não
afirmar que as declarações de Aramburu
podem
ser certas". Recordou que o Arcebispo de Buenos
Aires e o Cardeal Raul Primatesta foram portadores
de uma carta dirigida ao Presidente Reynaldo Bignone sobre "o dramático tema dos desaparecidos".
Neste contexto, a proposta de acordo nacional
não deverá merecer o apoio da frente multipartidária,
da qual participam os principais partidos argentinos,
quando se reunir, hoje, para tratar do assunto — como
anteciparam alguns políticos.
O Presidente do MID, Arturo Frondizi, um dos
cabeças da frente que defende há algum tempo a
"um dia de oração, de luto e de perdão",
proposta de
questão dos desaparecidos, afirmou
para encerrar a "as
Forças Armadas devem dizer tudo
que antes disso
o que fizeram para eliminar o terrorismo". Segundo
ele, só assim poderá olhar o túmulo de seu irmão,
Sílvio Frondizi, do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, que morreu assassinado.

Europeus negam concessões
a Reagan em troca do fim
das sanções ao gasoduto
William Waack

Bonn — Os europeus dizem não ter feito qualquer
concessão ao Presidente Ronald Reagan em troca da
suspensão do embargo imposto sobre a troca de
tecnologia ocidentral pelo gás soviético da Sibéria.
França, Alemanha Ocidental e Inglaterra deixaram
claro, através de sucessivas declarações, que não
estão dispostas a restringir seu comércio com os
países socialistas além daqueles produtos e serviços
enumerados numa lista estratégica da OTAN.
Particularmente ríspida foi a reação do Presidente francês. François Mitterrand. Já no fim de semana,
abordado por jornalistas, afirmara que nenhum tipo
de concessão por parte dos europeus havia sido
combinado com Reagan antes da suspensão do embargo. As sanções americanas atingiram firmas inglesas, italianas, francesas e alemãs que, apoiadas pelos
respectivos Governos, fizeram questão de cumprir os
contratos assinados com Moscou para fornecimento
de equipamentos, apesar das ameaças americanas.

Jerusalém, Beirute e
Ryiad — O corpo da mulher do Primeiro-Ministro
Menahem Begin, Aliza, de
62 anos, foi sepultado em
solenidade discreta, mas
cercada de segurança, ontem, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, enquanto Israel inteiro prestava homenagens aos 75
soldados mortos em acidente no quartel-general
de suas tropas de ocupação na cidade de Tiro, no
Sul do Líbano.

uma visita de 10 dias aos
Estados Unidos, em que
estava prevista uma reuniáo com o Presidente Ronald Reagan, regressou
imediatamente a Israel.
Somente assistiram ao
sepultamento de Aliza,
que morreu hospitalizada
na manhã de sábado, vítlma de grave doença pulmonar, parentes próximos,
amigos íntimos, rabinos,
membros do Gabinete e o
líder da Oposição, o trabalhista Shimon Peres.

Sirenes contra ataques
aéreos soaram em todo o
país, o trânsito parou em
todas as cidades, motoristas e passageiros saltaram,
e a população inteira guardou um minuto de silêncio
nas primeiras horas da
manhã.

— O Presidente libanês
Amin Gemayel regressou
ontem a Beirute procedeute de Ryiad com a promessa da Arábia Saudita de
contribuir para a pacificação e a reconstrução de
seu país, ocupado por tropas estrangeiras e ainda
sacudido por uma onda de
violência — luta de falangistas cristãos de direita e
drusos esquerdistas, que
ocorrem nas montanhas
do Centro do país.

O Primeiro-Ministro,
que se inteirou da morte
da mulher — com quem
estava casado há 47 anos
— quando se achava em
Los Angeles no começo de
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Falha de ventilação
impede passeio de
pessoal da Colnmbia
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"corda-bamba sobre uma
prisão"

A multidão tenta abraçar Walesa, que diz andar numa

Centro Espacial Johnson, EUA — O passeio espacial dos astronautas da
Columbia William Lenoir e
Josepti Allen foi cancelado
ontem por um problema
de ventilação no traje de
Allen. Depois de o controle
de Terra ter decidido que
Lenoir não sairia sozinho,
mandou que assim mesmo
testasse sua vestimenta na
escotilha do convés intermediário e ele também
descobriu um defeito, de
pressurização.
Fontes da missão no
Centro Johnson consideraram pouco provável que os
trajes possam ser consertados mas se isso acontecer ao voo poderá ser prorrogado em 24 horas para
que o passeio se realize. O
engenheiro Lenoir e o fisico Allen são os especialistas da quinta missão da
Columbia. Eles lançaram
dois satélites comerciais
na quinta e sexta-feira e
deveriam fazer passeio de
210 minutos no domingo
mas foi adiado para ontem
porque Lenoir teve náuseas, malestar e vomitou
no sábado.

Walesa se diz leal ao acordo
que reconheceu Solidariedade
"Fui e conGdansk e Londres —
tinuarei fiel ao espírito do acordo
de Gdansk", disse Leeh Walesa, o
líder do primeiro sindicato independente do bloco comunista, o Solidariedade, dissolvido pelo Governo. O acordo de Gdansk, assinado a
31 de agosto de 1980, foi o primeiro
documento em que o Governo de
Varsóvia reconheceu a existência
do então nascente, sindicato.
— Eu não me afastarei da letra
deste acordo. Como vocês sabem,
nunca quis destruir ou eliminar nada. Sou partidário das soluções pacificas — afirmou Walesa, em sua
primeira entrevista à imprensa ocidental, após sua libertação, depois
de passar 11 meses preso. Declarou
"todo o
possível para conque fará
seguir por meios pacíficos" a libertaçào dos membros do Solidariedade ainda presos.

Surpresa
Acompanhado de dois conselheiros católicos do Solidariedade,
Andrezej Wilowieyski e Wladyslaw
Silanowickl. o líder operário polonês comentou que sua libertação
foi "uma grande surpresa" e que
não teve de fazer "promessas de
lealdade" ao regime militar'para
consegui-la, condição que já foi imposta a outros dirigentes libertados. Admitiu que antes de ser solto
foi visitado pelo Ministro do Interior, Czeslaw Kiszczak, e que escreveu uma carta ao General Jaruzelski.
Explicou que, ao ser solto, pensava que seria enviado para uma
prisão (estava numa cabana de caça em Arlamowo, na fronteira com
a União Soviética), mas foi conduzido a Otwock, perto de Varsóvia

(local em que ficou inicialmente
preso), onde passou a noite de sábado para domingo. Depois, foi levado
a Varsóvia, para receber informações — durante três horas — sobre a
lei marcial. Almoçou em Otwock e
seguiu para Gdansk, encerrando 36
horas de mistério sobre seu paradeiro.
Suu um homem marchando
sobre uma corda-bamba, sobre o
pátio de exercício de uma prisão. E
passaram sabão na corda-bamba.
Mas não pretendo cair — disse Walesa, antes de esclarecer que nas
semanas se informará sopróximas
bre "as realidades existentes", para
decidir sobre a melhor forma de
"prudentemente,
para
pvoceder,
não complicar os nossos probiemas".
Lembrem-se de que os esta tutos do Solidariedade falam de pluralismo nos sindicatos e ninguém
pode solapar os estatutos de um
sindicato. Qualquer um pode pertencer a um sindicato e se unir a
outro — respondeu o líder sindical,
quando lhe perguntaram sobre' a
possibilidade de vir a apoiar os novos sindicatos criados pela legislaçao que acabou com o Solidarieclade.
Walesa declarou que perdeu
"uma batalha
que não podia ser
vencida" e que fez tudo para que
"as
perdas fossem mínimas". Usando uma suéter púrpura e sentado
na frente de uma grande fotografia
do Papa João Paulo II, Walesa tinha aspecto tranqüilo, porém latigado. Sua mulher, Danuta, interrompeu gentilmente a entrevista,
pegando suas mãos e dizendo carinhosamente:
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Israel homenageia
soldados mortos e
sepulta Aliza Begin

Luis Cláudio Latgé

A questão dos desaparecidos é talvez a que mais
preocupe o Governo e provoque maiores pressões.
Organizações de defesa dos direitos humanos denunciam a ocorrência, de 6 mil a 15 mil casos, durante o
o Governo militar convencionou chamar de
que
"guerra contra a subversão" e familiares de desaparecidos já apontaram 10 cemitérios, onde estariam
enterrados mais de 2 mii corpos de pessoas não
indentificadas.
Apesar da pressão de políticos, da Igreja e até
mesmo de Governos estrangeiros, como o da Itália,
que nos últimos dias voltou a pedir informações sobre
italianos seqüestados aqui, o Governo não deu qualquer resposta que pudesse esclarecer pelo menos,
alguns casos.
Na última semana, o Comandante da Marinha,
Ruben Franco, afirmou, num discurso, que a questão
"não deve ser resolvida". Isto, quase ao mesmo tempo
em que a Junta Militar fazia um apelo para um acordo
nacional sobre diversos temas delicados — entre eles
o dos desaparecidos.
A proposta mereceu a crítica unânime dos partiIgreja, anunciados. E nem mesmo o oferecimento da "público
e sincedo ontem, para promover o diálogo
ro" e "afiançar o processo de institucionalização",
"deixar as
deverá impedir o fracasso da tentativa de
estão".
como
coisas
A posição da Igreja argentina, que nos últimos
dias voltou a receber o Bispo reacionário francês,
Mareei Lefebvre, para uma visita pastoral, parece
sujeita a chuvas e trovoadas, comuns a Buenos Aires,
nos últimos tempos. As declarações do Cardeal Aramburu, Arcebispo de Buenos Aires, minimizando o
problema dos desaparecidos, poucos dias depois de o
Episcopado pedir o esclarecimento dos casos, num
duro documento, são uma demonstração disso.

n
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— Vamos, é hora de ir brincar
com as crianças.
Em sua primeira entrevista a um
jornal ocidental, The Guardian, de
Londres, concedida sexta-feira e divulgada ontem, o PrimeiroMinistro da Polônia, General Janizelski, disse que "o futuro papel de
Lech Walesa nos assuntos políticos
do pais dependerá de seus atos em
liberdade". Afirmou que julgara
Walesa "de acordo com a disciplina
qüe demonstrará, e suas declarações públicas, especialmente à imprensa ocidental".
Jaruzelski considerou a nova lei
sindical suficientemente liberal, insistindo no que ja dissera no Parlamento polonês, há um mès: "Os .
sindicatos serão como os trabalhadores quiserem que sejam". Segundo o jornal, o General se declarou
ansioso para suspender a lei marciai e informou que a autogestâo
será introduzida na Polônia. Comentou que as decisões polonesas
não devem ser interpretadas como
uma resposta ás pressões do Ocidente.
Em Moscou, em sua primeira
reunião com um líder político do
Ocidente, o Primeiro-Ministro da
Grécia, Andréas Papandreou. Jaruzelski confirmou sua intenção de
suspender a lei marcial até o final
do ano. Embora não tenha citado
uma data, há dois dias o Conselho
Militar de Salvação Nacional, que
Jaruzelski chefia, convocou o Parlamento para dia 13 de dezembro,
quando a lei marcial fará um ano.
Fontes da Igreja Católica disseram
em Varsóvia que o Ministro do Interior, General Czeslaw Kiszczak, revogou a suspensão dos seis grupos
católicos leigos, adotada a 13 de
dezembro.

eles não poderiam ser feitos. os trajes são modelos
novos, independentes, ao
contrário dos tipos anteriores em que o astronauta
ficava preso à nave por um
cordão umbilical.
Também ao contrário
dos trajes anteriores, o
usado na Columbia não é
feito sob medida para cada
astronauta. Consiste de
peças separadas construídas em 15 tamanhos diferentes que encaixam com
molas de pressão, é feito de
tecido e alumínio, e custa 2
milhões de dólares (Cr$ 660
milhões) a unidade. Consiste de um macacão de
tecido grosso com dezenas
de metros de tubos pelos
quais passa água para refrigerar o traje recolhendo
o calor metabolico produzido pelo astronauta e ventilação dos braços e pernas. Esse traje, vestido
com auxílio de zippcrs,
possui ainda eletrodos para que as funções vitais do
usuário sejam monitoradas, um dispositivo para
recolher urina e um depósito de água com um canudo fica ao alcance da boca
do astronauta.

OTIMISMO

MOCHILA

Ontem de manhã o diretor de vôo Tom Holloway
estava otimista sobre a
realização do passeio, afirmando que os sistemas da
nave trabalham perfeitamente, que a tripulação estava em grande forma e
"melhorava a
que Lenoir
cada hora".

Os sistemas de refrigeração e ventilação são ligados a uma espécie de mochila que o astronauta leva
nas costas onde estão as
reservas de oxigênio e os
motores que impulsionam
a ventilação e refrigeração.
Sobre ele o astronauta veste duas partes que lhe cobrem o tronco e pernas que
se encaixam na cintura,
coloca mangas com luvas
acopladas que se prendem
nos ombros e botas encaixadas nos joelhos.

A falha nos dois trajes
espaciais também significa que se houvesse algum
problema com os sistemas
da nave que exigissem reparos na parte externa,
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Reação discreta
A Primeira-Ministra inglesas, Margareth Thatcher. concordou com Mitterrand quando o Presidente
francês declarou que não iria fazer restrições suplementares à sua política de subvenção oficial de negocios de exportação para o Leste.
A reação alemã foi a mais discreta possível. O
novo Chanceler, Helmut Kohl, chegou ontem em
Washington para seu primeiro contato com Reagan
desde que subiu ao Poder. Entre seus assessores a
noticia da suspensão do embargo circulava como um
"presente" de Reagan para os primeiros dias de Kohl
no Governo. Os alemães teriam sido os principais
prejudicados no caso da aplicação conseqüente das
medidas retaliatórias americanas contra quem prósseguisse no negócio do gasoduto.
Neste sentido, existe uma forte solidariedade entre os sociais-democratas e os democratas-cristãos
alemães. Os dois grandes Partidos acham que a
Alemanha nâo tem obrigação de submeter seus negocios com os países socialistas a restrições mais ampias. além do que foi discutido e acordado no encontro de cúpula de Versalhes, em junho.
Naquela ocasião, os alemães argumentavam, com
toda razão, que as ban-eiras à exportação de determinados equipamentos e serviços à União Soviética
podia ser facilmente contornada por Moscou, através
de compras em países neutros (principalmente Suíça
e Áustria). Mais difícil foi o capitulo sobre a concessão
de créditos ao Leste.
Reagan acena agora a seus eleitores com a promessa. que teria sido obtida dos europeus, de que seus
.bancas serão doravante mais cautelosos ao emprestar
dinheiro aos comunistas. Na verdade, a influência do
Governo de Bonn, por exemplo, sobre a concessão de
créditos, se restinge na maior parte dos casos aos
contratos abrangendo garantias oficiais e grande parte das transações bancarias corre sem essas garantias.
O consolo para Reagan, argumentam os alemães.
é o de que o comércio Leste-Oeste esta estagnando,
por culpa da recessão mundial. Quanto aos banqueiros. sua disposição em conceder créditos diminuiu
consideravelmente após o caso polonês.
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0 Melhor Resultado
Antes que se comecem a contar os votos, um
resultado já é possível proclamar. Não das urnas
que estão sendo abertas em todo o país, mas do
processo eleitoral praticamente encerrado, emergiu diante da nação um líder que ela reconheceu e
consagrou. Pode-se dizer que é este o primeiro e,
de certo modo, mais importante resultado dn
eleição: o General João Figueiredo consolidou sua
liderança nacional.
Do ponto-de-vista do projeto político do
Governo, os resultados regionais são relevantes
na medida em que possam afetar sua linha de
desenvolvimento formal. E foi em grande parte
para tentar, quanto possível, assegurar resultados favoráveis ao programa de Brasília, que ò
Presidente da República se lançou na campanha,
chegando a percorrer o território nacional para
pedir votos para os candidatos de seu Partido.
Nesse trabalho, entretanto, portou-se com tão
acesa consciência da altura de seu papel, que seu
último discurso acabou por se impor como algo
mais que uma peça de encerramento de campanha.
Em Campos o Presidente Figueiredo resumiu com palavras simples, mas por isso mesmo de
grande eficácia, tudo o que dissera antes, em
cada Estado: em cada voto depositado na urna,
onde quer que isto acontecesse no dia 15, haveria
um pouco dele próprio. E com esta afirmação,
que chegou a ser tocante em sua inocultável
sinceridade, assumiu de fato a liderança da
eleição como processo de regeneração do regime,
que será por seu turno, uma vez regenerado, o
processo de recuperação integral da dignidade
política do país e de seu povo.
Muito mais que o chefe de um Partido, a
quem se reconheceria em qualquer hipótese o
direito de pleitear a preferência do eleitorado
para seus candidatos, a campanha produziu o
efeito de exibir superiormente à nação o seu líder
maior, investido na responsabilidade de conduziIa — inteira e não dividida — a seus objetivos
mais elevados e portanto acima das facções.
Todo processo eleitoral é obviamente transitório, na medida em que se inicia e encerra para
a renovação periódica dos mandatos. É a continuidade de sua experimentação que lhe dá unidade no contexto constitucional, do qual não poderia ser suprimido sem mutilação do regime que
tem no caráter representativo sua respeitabilidade e sua alma. Sempre que o povo é chamado a
renovar a confiança em seus representantes, o
número de Partidos e de candidatos parece
dividi-lo no espetáculo saudável da disputa limpa
de seus votos. 0 que existe, porém, não é divisão
mas um método ou uma técnica constitucional de
captação de seus sentimentos, de aferição de sua
vontade soberana.
Essa unidade na variedade, que é marca
distintiva das democracias, requer uma liderança
que a reflita com lealdade. Além das lideranças
regionais e partidárias, e até acima das lideranças
políticas em condições de tocar a sensibilidade de
toda a nação, os sistemas democráticos não
prescindem de uma ainda mais alta e maior: a
liderança da lei, que é a única a que perenemente
se submetem os povos e precisa ser encarnada
periodicamente por uma autoridade culminante.

Nada mais belo que ver essa autoridade
integralmente empenhada no processo a que
confere consistência e eficácia, mas do qual vai
resultar, no lapso de tempo predeterminado, sua
própria transferência de um para outro cidadão.
E nada neste momento parece mais importante que distinguir na pessoa do General Figueiredo, nitidamente hierarquizados, os dois entes
constitucionais: o chefe de Partido e o chefe de
Estado: o homem que disputa com os demais, em
pé de igualdade, o voto do eleitorado, e o líder de
um povo de cuja inteireza moral é ele a encarnação legal mais dinâmica e completa. Nos sistemas
disfarçados de democracia, isto pode ser dito em
teoria sem que na prática se confirme. Nas
democracias, ou isto é verdadeiro na prática ounada vale dizê-lo em teoria.
Antes que se proclamem os resultados da
eleição, é de toda.justiça a proclamação desta
verdade. 0 General João Figueiredo mostrou-se
digno da magistratura suprema, na medida em
tpte a exerceu com altitude, sinceridade e empenho levado até à quase estafa física, na condução
do processo de que vai resultar a constituição dos
primeiros governos estaduais em mais de 17 anos
de intervenção federal oblíqua. Se a abertura,
como programa nacional de enunciado genérico,
foi uma missão (pie o destino lhe confiou, a
eleição direta dos governadores — como. passo
decisivo para a recomposição do sistema federativo — decorreu de decisão pessoal sua; foi sua
grande contribuição ao lado da anistia concretizada em 1979.
Ao encerrar a campanha, com o pequeno
discurso de Campos, pôde ele por isso, com
autoridade impossível de contestar, apelar para a
conciliação nacional como conseqüência mais
nobre e patriótica daquele respeito à vontade do
povo a que se referiu em termos próprios, porque
sem condicioná-lo à vitória ou a derrota de seus
candidatos.
Na linguagem pitoresca e espontânea de que
se serviu, inclusive, para popularizar os grandes
temas de natureza constitucional, o General Fi"dar com democragueiredo disse que haveria de
cia na cabeça deles" (os adversários), acrescenlando a isto, já pela voz do líder nacional e não
"Água mole cm
partidário, a máxima universal:
pedra dura tanto bate até que fura." E um modo
de dizer que nada mais será preciso, daqui para a
frente, do que encarar com serenidade as variaveis da vida política e institucional.
Por outras palavras, é preciso praticar a
democracia para dela tirar os benefícios que fora
dela o Brasil não conseguiu jamais auferir. Defeitos? Corrigi-los. Nesta eleição os candidatos foram fundadores dos Partidos que os lançaram.
Desejá-los melhores seria não perceber que estamos a trabalhar ainda no avesso do processo
democrático, para restaurá-lo. Um pouco mais e
os Partidos estarão habilitados a selecionar os
que vão buscar nas urnas a sagração da vontade
popular.
E isto que, no fundo, se traduz da pregação
do líder maior, cuja voz se antecipa às urnas para
dar o resultado melhor da eleição.

Palavras ao Vento
. A explicação dada pelo porta-voz do Itamarati para o recente — e espontâneo — apoio
oferecido pelo Brasil ao plano árabe para o
Oriente Médio (planoqúe emergiu da Conferência de Fez) é a famosa emenda de qualidade
inferior à do soneto.
. A explicação começa por não explicar um
importante item: o fato de que o apoio brasileiro
foi oferecido numa nota unilateral, e não num
desses comunicados conjuntos que costumam formalizar alguma visita ou encontro de personaliiludes públicas. Não se vê por que o Brasil, em
tema delicado e sério, deveria arcar com os ônus
de uma declaração extemporânea.
No que se refere à explicação propriamente
dita, só pode prolongar e intensificar a sensação
de estranheza provocada pelo fato que a originou.
; Segundo o Ministro Pericás, o Brasil nada
tem contra o plano de paz apresentado em
setembro pelo Presidente Reagan, quase simultaneámente com a aparição do famoso plano árabe.
Este último, entretanto — segundo o porta-voz do
Itamarati — "vai além do plano do Presidente
Reagan".
Que vai além ninguém tem dúvida. 0 plano
árabe, entre outros itens, pede a retirada israelense de todos os territórios árabes ocupados em
1967; o desmantelamento de todas as colônias
israelenses estabelecidas, também desde 1967,
nestes territórios; o estabelecimento de um Estado palestino tendo Jerusalém como Capital.
. Lendo este plano, um habitante de Marte
recém-chegado à Terra acreditaria tratar-se de
condições impostas por um país ou conjunto de
países que tivessem acabado de vencer uma
guerra.
A verdade é o inverso. Israel encerrou no
Líbano uma campanha militarmente bemsucedida, que teve exatamente como alvo a OLP
que o plano árabe considera única e legítima
representante do povo palestino. Pode-se perguntar por que motivo árabes e judeus ainda deveriam estar lutando no Oriente Médio, 34 anos
depois do estabelecimento do Estado de Israel; e a
resposta é que essas lutas se devem, em boa parte,
à imaturidade política do mundo árabe, que não
soube ou não quis negociar condições aceitáveis
de paz. A guerra de 1967 teve início sob o clamor
árabe — comandado do Egito pelo Presidente
Nasser — de que mais uma vez chegara a ocasião
de jogar os israelenses ao mar. Dessa guerra
surgiu a atual organização regional de poder, que
deu' a Israel o controle de territórios como a
Margem Ocidental do Jordão.
. A inflexibilidade árabe terminou por fazer
aparecer, finalmente, em Israel uma liderança
que' a igualava em inflexibilidade. Para o Primeiro-Ministro Begin, a Margem Ocidental chama-se
Judéia e Samaria, partes do Israel histórico com
que. ele não cessa de sonhar. Esse Israel militarmente vitorioso, entretanto, não é ainda reconhecido pelos árabes, — irrealismo de que se tem

queixado, ultimamente, o Presidente do Egito,
Hosni Mubarak, que pediu à OLP a superação
desse obstáculo primário para qualquer negociação regional.
0 plano árabe apresentado em Fez tem um
único ponto positivo: é um plano de paz; isto é,
não é um plano de guerra, como os que pareciam
atrair, até agora, a imaginação árabe. Esta
modificação deve-se ao trabalho de países como a
Arábia Saudita, que vêem os resultados do radicalismo árabe. Para começar a negociar, entretanto, os árabes pedem de saída o máximo.
Este é o plano que, para o Itamarati, tem a
virtude de já trazer a aprovação oficial de 20
países árabes e da OLP. Curiosa virtude. Já o
Plano Reagan, para o Itamarati, deixa certas
lacunas.
As lacunas, no caso, representam o que se
pode imaginar que seja o espaço para a negociação. 0 Plano Reagan opõe-se tanto a um Estado
palestino independente na Cisjordânia quanto ao
controle permanente de Israel sobre os territórios
"via media" se
ocupados. Por essa
poderia
trabalhar tanto a questão da autonomia final
desses territórios quanto a questão, incontornável, da segurança que Israel reivindica, e que
seria a maneira de evitar que o ciclo de guerras
estivesse sempre recomeçando.
Com todas essas precauções, o Plano Reafoi
rejeitado pela atual liderança israelense; e
gan
ao pedido de congelamento da instalação de novas
colônias judaicas nos territórios ocupados, Israel
respondeu instalando mais algumas.
Pode-se dizer que isto é radicalismo. De
radicalismo, entretanto, tem sido'tecida a história
contemporânea da região. Quais são, neste caso,
as propostas válidas? As que abram caminho ao
diálogo, abram a porta a um mínimo de entendimento. Sabe-se que os próprios soviéticos estão
instando a OLP a reconhecerem, finalmente, a
existência de Israel — o que pareceria o primeiro
passo para qualquer entendimento, ainda que
preliminar. 0 plano árabe de Fez ainda não
chegou sequer a esse ponto. O Itamarati considera-o, entretanto, "mais detalhado" que o Plano
Reagan, e induzindo os árabes a vários compromissos.
Sugere o Ministro Pericás que isto constituiria uma "posição de princípios" do Brasil: o
Brasil estaria apoiando o Estado palestino independente assim como apoia os direitos nacionais
dos outros povos. Posições de princípio têm
certamente o seu lugar — são de fato importantes
— numa diplomacia séria. Devem ser enunciadas, entretanto, dentro do contexto das situações
particulares. Quando uma casa está pegando
fogo, é de pouca valia admoestar o seu dono
quanto às vantagens de um seguro contra incêndios.
O Brasil não tem condições de influir diretamente na questão do Oriente Médio. Mas deveria evitar afirmações que possam parecer ingènuas, ou imbuídas de segundas intenções.

— Solicitamos aos senhores candidatos que
permaneçam sentados até a
—
total
turbinas
das
você
também,
Leonel/
parada

Cartas
Erros tolerados
No Caderno Eleições de 14/11/82 nesse jornal, sob o título erros, referindo-se
aos casos de equívocos do eleitor na
colocação dos nomes na cédula eleitoral,
na última frase, afirmou-se: "Mas se o
erro for na disputa proporcional (nome
ou número do candidato a deputado
federal no lugar destinado a vereador) o
voto será considerado apenas para a
legenda a que pertencer o candidato."
Embora o jornalista haja afirmado
que isto consta do art. 27 da Resolução
n° 11.457 do TRE, há nesse extrato uma
afirmação incompleta e suscetível de
produzir efeitos danosos graves, pois as
disposições sobre a validade e nulidade
do voto encontram-se nos arts. 175.176 e
177 do Código Eleitoral (Lei n° 4.737. de
15/6/65), com as modificações introduzidas: Io — pela Lei n° 4961, de 4/5/66, que,
no art. 39, revogou o § 2o do art. 175 e
renumerou os parágrafos remanescentes; 2o — pela Lei n° 6989, de 5/5/82, que
introduziu o inciso IV no art. 175 e deu
nova redação ao inciso II do art. 177 e
ainda revogou o inciso I do art. 176; 3o —
pela Lei n° 7021. de 6/9/82, que prescreveu no art. 8o: "Na apuraçào do voto
levar-se-â sempre em conta a intenção
do eleitor."
Ora, o inciso IV do art. 177
"Se o eleitor escrever o nome ouprescreve:
o numero do candidato em espaço na cédula
que não seja o correspondente ao cargo
para o qual o candidato foi registrado,
será o voto computado para o candidato
e respectiva legenda, conforme o regislro."
Portanto, se ua apuração do voto
levar-se-á sempre em conta a intenção
do eleitor, a conclusão contida no Caderno Eleições, de 14/11/82, a respeito do
eleitor que colocou o nome de deputado
federal ou estadual no espaço reservado
a vereador, exige uma explicação suplementar, porque não produz necessáriamente a anulação parcial do voto e apenas sua contagem para a legenda do
partido.
Essa anulação parcial e contagem
para a legenda se refere somente ao
cargo de vereador não corretamente
preenchido e, assim mesmo, apenas na
hipótese do eleitor nao consignar na
cédula nenhum nome ou número de vereador, dentre os registrados pelo partido que o mesmo eleitor tenha escolhido.
Quanto aos votos atribuídos aos demais
cargos, se corretamente preenchidos (os
votos de governador, senador e de deputadosl serão computados.
Tem mais: Se o eleitor saltou uma
linha no preenchimento da cédula e escreveu os nomes ou números de deputado federal na linha de deputado estadual, e deste na de vereador e depois
ainda tenha colocado o de vereador no
espaço de deputado federal, por exempio, essa troca não prejudicará a validade do voto, em face do que dispõe o
citado inciso IV, desde que todos sejam
nomes do mesmo partido.
SA
intençáo do eleitor terá de ser respeitada, quando vtsto que apenas tenha
baralhado os nomes ou números, fato
decorrente de ignorância ou de nervosismo (Lei n° 7021, de 6/9/82, art. 8o). Seu
voto será computável. Impõe-se, portanto, que os jornais diíundam com destaque os arts. 175, 176 e 177 do Código
Eleitoral, com sua redação atualizada,
face as modificações referidas e mais o
art. 8o da Lei n° 7021, de 6/9/82. Isto
facilitaria aos fiscais de partidos e escrutinadores bem interpretarem os textos e
safarem-se das armadilhas enrustldas no
pacote eleitoral e que conduzem confusoes graves como esta. Osny Duarte Pereira, Desembargador Aposentado do
Tribunal de Justiça — Rio de Janeiro.

Crédito educativo
Lançado com espathafato há poueos
anos pelo governo federal, o Crédito
Educativo já parece moribundo. Não distrlbül em absoluto recursos adequados à
população universitária carente. Simplesmente fracassou. Para dimensionar
esse fracasso, bastaria observar o se-

guinte: desde agosto de 1979. o governo,
num gesto impiedoso, congelou em CrS 1
mil 100 o valor da bolsa mensal de manutençào paga pela Caixa Econômica Federal aos universitários que se integraram no programa.
Embora o objetivo básico do Crédito
Educativo de Manutençáo não seja a
cobertura integral de todas as despesas
estudantis e domésticas do universitário
carente, vê-se que essa quantia ridícula
praticamente nada representa em termos de auxílio. Em 1979, a variação do
índice Geral de Preços era de 213,5%;
agora, essa mesma variação ja alcança o
patamar assustador de 1 mil 811%, o que
significa que, no que concerne ao poder
aquisitivo, a importância de Cr$ 1 mil
100 eqüivale, neste último trimestre de
1982, a apenas CrS 130. Se formos atualizar o valor da moeda de acordo com o
mesmo índice, veremos que, para que se
mantivesse, neste último trimestre de
1982, o mesmo valor daqueles Cr$ 1 mil
100 de agosto de 1979, teríamos de fixar
bolsa mensal em Cr$ 9 mil 330. Quase
nove vezes mais!
Muitos estudantes acreditaram na
palavra do governo federal, quando do
lançamento retumbante e pomposo do
tal Crédito Educativo de Manutenção.
Hoje, eles já sabem que se tratava de
mais uma daquelas iniciativas demagógicas, tipicamente destinadas à promoção de um governo para o qual a educação nunca foi uma meta ffrlòrltáriâ.
Aliás, enquanto no Brasil as verbas desígnadas para a educação são genéricamente chamadas de gastos, no Japão
sáo consideradas oficialmente como...
"investimentos". Essa simples
questão
semântica já serve para indicar, de modo
contundente, a diferença de mentalidade entre dois governos. Luís Vergniaud
— Rio de Janeiro.
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Lições do passado
Meu saudoso pai (Ant. C. Ferreira
Paula -— 1860-1935) que. quando estudante, no Rio, tomou parte nas memoraveis campanhas pela Abolição de escravos e pela República, foi, naquelas jornadas, companheiro de Niço Peçanha. Este
preclaro patriota veio a ser Presidente
do Estado do Rio — o nosso Estado —
(duas vezes) e da República. E um dos
fatos, dentre outros, que meu pai costumava repetir, a fim de comprovar as
qualidades de homem público (de uma
República cuja política é, sobretudo, distribuição da Justiça, trabalhar em prol
do bem comum, para todo o povo; não
para grupos privilegiados...) N. Peçanha
assim pensava e procedeu: ao assumir a
Presidência do Estado, em 1903, encontrou-o em dificílima situação econômicofinanceira. Como agiu? Num de seus
primeiros atos de Governo enviou um
projeto de lei à Assembléia Legislativa
propondo as seguintes medidas: corte de
25% dos vencimentos (ou que nome tivesse; naquela época nào havia mordomias) do Presidente, dos Secretários de
Estado, dos Deputados etc. O que, aprovado, foi posto em vigor.
No chamado Estado Novo (1937-45)
houve caso semelhante (um tento positivo em sua política anti-republicana, retrógrada e libertlcida): O Governo Federal estabeleceu, por lei, um limite para os
vencimentos de todos os servidores, eivis e militares; bem como tornou proibida (salvo algumas exceções) a acumu-

lação de cargos remunerados. O que
punha termo a certos privilégios de funcionários. então, apelidados de cabides
de emprego. Hoje nuvamente vigorando... E, em política distributiva. pior;
pois o Estado Novíssimo (1964 para cá),
assemelhando-se mais a uma suserania
da velha índia colonial dos marajás, do
que a uma República, restabeleceu no
Brasil, socialmente falando, o mais ódioso regime de classe ou castas que, em
matéria de privilégios — mordomias,
não tem, talvez, similar no mundo! Em
que servidores do Estado, dos chamados
primeiros escalões da administração pública: ministros, presidentes de eompanhias estatais, de tribunais ou Cortes e
outros, que, alem dos altos vencimentos
em dinheuo. ganham: mansões de luxo
(alguns duas; uma em Brasília e outra no
Rio), criadagern, comida -- bebidas? —
automóveis com motoristas — um para o
titular outro para a família etc.; tudo por
conta dos cofres públicos! Enquanto isto, imensa parte de trabalhadores ganha
o salário mínimo da fome. Alguns nem
isto. Temos conhecimento de que professoras, enfermeiras e outras funcionárias,
no Nordeste, estão ganhando menos que
salário mínimo. Isto é, a política salarial
no Brasil é assim: uns ganham 8 outros
800 (e não 8 ou 80 da velha expressão).
Será tamanha disparidade — discriminaçào compatível com a democracia que
o Presidente Figueiredo jurou instalar
no Brasil? Descartes de Garcia Paula —
Rio de Janeiro.

Agricultura
Foi com satisfaçáo como agricultor e
pecuarista que li na edição do ultimo dia
4/11/82, desse jornal, que o Governo federal vai decidir que a agricultura precisa
receber crédito subsidiado e vai continuar recebendo esse crédito.
Acredito na sinceridade de propósitos do Presidente João Figueiredo que
deseja expandir a economia nacional
através do desenvolvimento rural, do
desenvolvimento do setor agropecuário,
principalmente com uma adequada politica de crédito e assistência técnica, estimulando o cooperativismo como forma
de proteger a pequena e média empresa
rural.
Dar prioridade à agricultura e à pecuária com aplicação de mais recursos e
dinamizaçáo dos órgãos governamentais
da área é a política certa para alcançarmos um desempenho nacional compativel com as nossas ambições desenvolvimentistas. Nunca se deva esquecer a
nossa vocação como supridores mundiais de alimentos, matérias-primas e
produtos agrícolas, para que se consiga
vencer finalmente a crise econômica que
atinge a nação.
Tenho a certeza de que o Conselho
Monetário Nacional também ratificará
na sua próxima reunião a manutenção
dos subsídios de crédito à agricultura.
Se assim não for, nunca seremos um país
fortalecido e em paz, nas cíciades e nos
campos. Jorge Alberto Neves da Fontoura — São Paulo (SP).

Intermediação
Os Corretores de Imóveis estão pretendendo a absurda função de intermediários obrigatórios em todas as vendas
imobiliárias. A idéia é tão fora de propósito e táo idiota que eu fiquei meditando
quanto à orientação que poderia ser
dada por um desses corretores de únóveis "bem analfabetos", em uma operação imobiliária em que fossem partes,
por exemplo, o Dr Heleno Fragoso e o Dr
Evandro Lins e Silva. Srs Corretores,
contem outra piada, porque esta de tntermedlação obrigatória, é demasiadamente forte para o meu fígado. D. A.
Alves — Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publicação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legível e endereço que permita confirmação
prévia.
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de 50 milhões de brasileiros terão
ido às urnas, ontem, para eleger em
MAIS
sufrágio direto, pela primeira vez em
16 anos, os governadores de 22 Estados, além
de escolher a nova representação política da
nação, das câmaras mais baixas à Câmara mais
alta, num sistema pluripartidário que a maioria
dos políticos não considera ainda definitivo.
Todos — governantes e governados, governistas e oposicionistas — concordam em dois
pontos: as eleições de ontem foram as mais
importantes da história contemporânea do
pais, já que seus resultados definirão, com
mais precisão, os contornos e limites do novo
mapa político do Brasil. Quaisquer que sejam
esses resultados, o Presidente João Figueiredo
pode ser considerado o vencedor horsconcours do pleito, acontecimento fundamental para que se cumpra a sua promessa "de
fazer deste país uma democracia".
Se nas eleições de ontem milhões de
brasileiros terão participado do ato final da
primeira grande etapa do processo da abertura, começaram também a eleger, indireta mas
efetivamente, o futuro Presidente da República, cuja posse, em 1985, deverá coroar a etapa
decisiva do processo que o Governo chama de
"aprimoramento das instituições democráticas". Nas urnas ontem lacradas, estão sufragados, diretamente, 504, e, indiretamente, 138
do total de 686 eleitores — senadores, deputados federais e estaduais — que deverão
escolher o sucessor do Presidente Figueiredo.
Conhecidos os resultados das eleições,
feitas as contas, e devidamente avaliada a nova
correlação de forças políticas, a níveis estadual
e regional e no âmbito do Congresso, será
inevitável a configuração do novo quadro politico-partidário em torno do Colégio Eleitoral
ontem desenhado.
O Colégio Eleitoral, como se sabe, é
composto dos membros do Congresso Nacional e de representantes das Assembléias Estaduais (seis delegados indicados pela bancada
do respectivo partido majoritário, dentre os
seus membros). Os deputados federais (479)
constituirão 70% desse colégio, os deputados
estaduais 20% e os senadores apenas 10%. Se
estiverem corretas as previsões do Governo de
que o PDS fará, pelo menos, 14 Assembléias
Legislativas (63%), 45% da Câmara e 60% do
Senado, mesmo essa vitória significativa em
termos de eleições gerais não será suficiente

Luiz Orlando Carneiro
para assegurar ao partido do Governo um
domínio tranqüilo do Colégio Eleitoral. Simplesmente porque, devido ao peso no colégio
da representação da Câmara, e elegendo as
oposições 55% dos seus membros, PDS, de um
lado, e partidos oposicionistas reunidos, de
outro, dividiriam praticamente aomeio o Colegio Eleitoral.
Seria, no entanto, simplista considerar o
colégio ontem eleito uma entidade estática, a
ser
durante os próximos dois anos,
preservada
tendo
como base a atual correlação de forças
políticas. Surgindo, como tudo indica, contados os votos, um Colégio Eleitoral em que o
PDS e o bloco das oposições equilibram-se, é
evidente que o futuro partido alternativo de
centro, por todos esperado, não será apenas
uma "oposição confiável", mas um "eleitor"
nada desprezível do próximo Presidente da
República.
Nessa linha de raciocínio, soa cada vez
mais falsa a convicção de que, mais uma vez, o
Palácio do Planalto vai conduzir sozinho a
sucessão presidencial, impor o seu candidato à
ratificação dos 1 200 votos convencionais do
PDS, e aguardar tranqüilo a sua consagração,
por maioria absoluta, pelo Colégio Eleitoral.
Quando se diz que, ontem, começou a ser
eleito o sucessor do Presidente Figueiredo,
está se dizendo que os senadores, deputados
federais e estaduais estão recebendo procuração de mais de 50 milhões de eleitores não mais
para, simplesmente, formalizar o preceito
constitucional da sucessão presidencial periódica, mas para negociar politicamente, através
destes e de outros partidos emergentes, o
encaminhamento da sucessão, até a escolha de
um Presidente que seja fruto do consenso de,
pelo menos, duas correntes político-partidárias
significativas. Embora não se possa minimizar
o papel fundamental que o Presidente Figueiredo terá — e até por causa da realização
destas eleições — no encaminhamento do
processo sucessório, os candidatos em potenciai ao Palácio do Planalto não poderão deixar
de procurar conquistar, através desse Colégio
Eleitoral tão dinâmico como a própria política,
a maioria absoluta dos votos que ontem elegeram governadores, senadores, deputados, prefeitos e vereadores.
tuiz Orlando Carneiro é diretor das empresas do JORNAL
00 BRASIL em Brasília.

Geração fracassada
1927, já octogenário, o
eminente engenheiro ferroEMviário João Teixeira Soares
fez uma visita às obras de captação
do Rio Claro, destinadas ao abastecimento dágua de São Paulo. No
trajeto tinha de passar por Mogi
das Cruzes, onde estava sediada
uma comissão da E.F. Central do
Brasil, presidida pelo Engenheiro
José Cesário Monteiro Lins, cuja
missão era estudar a possibilidade
de uma ligação entre Mogi das Cruzes e o Porto de São Sebastião por
uma linha de bitola larga e simples
aderência.
A comissão da Central estava
exultante com o traçado que conseguira projetar, dando exato
cumprimento às instruções recebidas da diretoria. Sabedores da passagem de Teixeira Soares por Mogi,
convidaram-no para uma visita à
sua sede e um rápido exame do
projeto que acabava de ser concluído.
Com suas proverbiais educação
e delicadeza, Teixeira Soares seguiu com atenção as explicações
que lhe foram dadas sobre os detalhes do projeto. Em seguida, voltouse para o grupo de engenheiros mo"A minha
ços que o rodeava e disse:
geração teve por missão ligar as
zonas de produção aos centros consumidores e aos portos, o que só
conseguiu construindo as piores estradas de ferro do mundo. A geração de vocês deve, antes de tudo,
concentrar-se na melhoria desses
traçados". Infelizmente, dando-se
um balanço das realizações ferroviárias nestes 55 anos passados
(mais de meio século), verifica-se
melancolicamente que muito pouco foi feito.
Em 1927, governava-nos o Dr
Washington Luiz, cuja preocupação
máxima era o equilíbrio orçamentário, para a estabilização do milréis. Qualquer saldo disponível era
empregado na construção de estradas tie rodagem. Dele, todos se recordam do lema:"Governar é abrir
estradas". Veio em seguida a grande depressão e pouco depois a
guerra.
Procuremos dar um rápido balanço no que foi realizado pela geraçào que sucedeu a Teixeira Soares.
Em São Paulo, foram introduzidos
importantes melhoramentos nos
leitos da Sorocabana e da Mogiana
e o engenheiro Gaspar Ricardo executou a ligaçáo Mairink a Santos.
Durante a gestão de Napoleão
Alencastro Guimarães à frente da
Central, foram construídas variantes, que se impunham, no ramal de
São Paulo. De fato, de Cachoeira
Paulista em diante, o ramal havia
seguido o traçado da antiga São
Paulo-Rio de Janeiro de bitola estreita.
A primeira e mais importante
das variantes foi a do Parateí, que
faz a ligação dos Vales do Paraíba e
do Tietê, evitando a Serra de
Guararema. A última, entre Volta
Redonda e Vargem Alegre, foi inaugurada com fanfarras e a presença
do Presidente Mediei. Decorridos

Manoel Azevedo Leão
mais de 10 anos, até hoje por ela transportados até os portos em carnão circulam trens. Há, a meio ca- retas de 25 toneladas (a quarta parminho, um corte que a Central não te da lotação de um vagão graneleiconseguiu estabilizar.
ro de bitola larga) possam competir
Ainda na esfera federal, além de nos mercados internacionais com
algumas ligações de pouca signifi- os da Argentina ou do Middle West
cação econômica, o traçado da No- norte-americano.
roeste do Brasil foi levado do Vale
Aconteceu, porém, que, sem oudo Tietê para o divisor de águas vir a ninguém e apoiado em simples
entre ele e o Rio do Peixe. Iniciou- anteprojeto aerofotogramétrico.o
se ainda o tronco sul entre Sâo Ministério dos Transportes atacou
Paulo e o Porto do Rio Grande, que uma das mais caras estradas de
obedece às condições de bitola lar- ferro do mundo, para fazer o que já
ga (raio mínimo de curvas, rampa vinha sendo feito satisfatoriamente
máxima, largura de plataforma pela linha centro da Central, linha
etc.) mas foi assentada, para q tráfe- esta que poderia ainda ser, sem
go, linha de bitola estreita. É obra dúvida, melhorada. A famosa Ferde Santa Engrácia, sempre com rovia do Aço que, em começo de
verbas escassas, começada há mais 1974 contava-se completar em 1000
de 25 anos e ainda não concluída. dias, não ficou pronta até hoje, e
Em 1957, foi criada a Rede Fer- não entrará em operação antes de
roviária Federal, (REFSA) na ilusó- 1986 e terá custado ao nosso país
ria presunção de que seria possível mais de 4 bilhões de dólares, ou
operar com mais eficiência e econo- seja, 10 milhões por quilômetro. Ismia através de uma organização so naturalmente porque faltou a
única do que através de um conjun- elementar compreensão de que o
to de administrações espalhadas custo do transporte é a soma de
por vários estados. Para formar o dois custos; o da operação e o da
quadro da nova estatal, convoca- amortização da quantia despendiram-se os elementos mas capazes da na construção.
das diversas estradas, desfalcandoEssa amortização, admitindo-se
as portanto. Além disso, foi quebra- condições de empréstimo acima
do o espírito de equipe, cuja emula- das possibilidades atuais (digamos:
ção impulsionava favoravelmente 40 anos de prazo e juros de 10% ao
as cúpulas dirigentes das unidades. ano) chegará a 400 milhões de dólaA REFSA fez a ligação ferrovia- res por ano. Mesmo se a operação
ria com Brasília, melhorou os servi- da ferrovia nada custasse, só para
ços suburbanos no Rio de Janeiro e amortizá-la teriam de ser transporSào Paulo, eliminou os cabos na tados por ela 50 milhões de tonelaSerra Inglesa, substituindo-os por das de minério de ferro (mais de
cremalheira e desativou muitos ra- três vezes a tonelagem atual) e o
mais que se tornaram sem flnalida- frete náo poderia ser inferior a 8
de, todos altamente deficitários.
dólares por tonelada no trecho, pois
No decorrer desses anos, uma só é preciso lembrar que a Ferrovia do
estrada federal progredia sem des- Aço virá somente até Volta Redoncontinuidade — a Estrada de Ferro da. Logo, para atingir o Porto de
Vitória-Minas, da Companhia Vale Sepetiba, a carga terá de percorrer
do Rio Doce. Tendo a seu favor a mais 100 quilômetros na linha
topografia da região, melhorou sen- atual, que tem uma forte rampa
sivelmente as condições de tráfego entre Barra do Piraí e Mendes (Túem seu traçado; adotou os métodos nel Grande). Nesse trecho, as atuais
mais modernos de manutenção da composições vindas pela Linha
via permanente; adquiriu o melhor Centro precisam receber a ajuda de
material rodante e de tração; tor- uma locomotiva auxiliar.
nou sua operação cada vez mais
Lançando a última pá de cal
eficiente. Assim, situa-se hoje entre sobre a engenharia ferroviária
braas melhores estradas de ferro de sileira, foi extinto, por uma simples
bitola métrica no panorama mun- penada, o mais antigo e, por longos
dial.
anos, o mais importante órgão do
Afinal, resolveu o último gover- Ministério dos Transportes: o Deno interessar-se pelas estradas de partamentó Nacional de Estradas
ferro. Não escolheu, porém, uma de Ferro, que teve à sua frente as
das estradas constantes de qual- mais respeitadas figuras da engequer dos doze planos gerais de Via- nharia nacional. Para fiscalizar a
çào, que foram elaborados a partir construção da Ferrovia do Aço, o
do plano Queiroz (1874 — 1882), que seria uma das múltiplas ativinem (o que teria sido melhor) uma dades do Departamento, a Rede
estrada que, aproveitando parte de Ferroviária Federal criou uma subum plano, tomasse depois a direção sidiária — a Engefer — entidade a
de um centro de gravidade na re- que foi conferida essa missão. ("Hogiáo dos cerrados, a qual vem sendo ni soit qui mal y pense").
aberta, com sucesso, à agricultura.
Ao terminar este resumo, volto a
Para atingi-la, no meu entender, pensar, com tristeza, na esperança
deveria ser alargada a bitola de que o Dr João Teixeira Soares deBelo Horizonte a Pirapora e, nesta positava na geração que o sucedebitola, atravessar o Rio Sào Fran- ria — esperança esta
que, para precisco sobre a ponte que está lá à juízo de todos nós, não
se concreespera há mais de sessenta anos, e tizou.
continuar em seguida na direção do
centro escolhido. Isto seria provi- Manoel Azevedo Leão é engenheiro ferrodencial, pois ninguém pode admitir viário.
que os grãos produzidos em Goiás e
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A lição das urnas

Coisas da política

O Colégio Eleitoral e
o novo quadro político

?

este jornal estiver circulando, já terão coQUANDO
meçado, em todo
o pais, as apurações das
eleições que ontem se
realizaram. Inicia-se, assim, o momento tenso
em que falam as urnas,
gravemente, inflexivelmente, depois de terem
falado os candidatos, durante tantos dias aguerridos de campanha politica.
Gostei do espetáculo,
embora os ruídos da rua,
ampliados pelos microfones agressivos, muitas
vezes me houvessem
atordoado, à hora da minha escrita. Mas vim, outrás vezes, à janela do
apartamento, e olhei cá
embaixo a animação do
porfiado embate eleitoral, com vontade de
aplaudir as mensagens
de exaltação política, repletas de promessas.
Essas horas passaram,
e outras agora despontam, mais apreensivas,
mais austeras. Que trarâo no seu bojo, atochadas de cédulas eleitorais,
as pesadas urnas que vão
ser apuradas? Silêncio à
sua volta. De inicio, ouve-se o rangido das chaves que fecharam os cadeados; em seguida, vêm
as cédulas à tona. E uma
voz se alteará, para ler
um nome, ou um numero, e novamente as esperanças contracenarão
com os desapontamentos, enquanto se delinearâo mandatos prováveis,
num clima de expectativa ainda mais sobressaitado.
Correligionários de
candidatos, parentes
próximos ou distantes,
amigos que ajudaram na
campanha, todo um pequeno mundo ansioso está a aguçar o ouvido,
atento aos nomes que
vão aflorando da boca da
urna — uma estreita boca, como que feita de propósito para guardar segredo. Governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, toda a farãndola de
sonhos políticos dos últimos meses ali comparecera, sob a forma de sucessivas cédulas dobradas.
Nos letreiros luminosos, os resultados mais
expressivos começam a
despontar, enquanto as
estações de rádio, convertidas em pregão das
urnas, vão repetindo nomes, vão repetindo nomes, compondo assim a
representação
popular
que corresponderá à vontade do povo.
Neste momento cumpre destacar o esforço

Josué Montello
As urnas de hoje tendem a ser efetivamente a
voz do povo. exprimindo
anseios e restrições. Só
elas conterão as impaciências que sobem das
insatisfações populares.
E por elas essas impaciências deixam de ser
revolução para ser reforma, na gradativa transformação evolutiva das
sociedades humanas.
Cumpre-nos, portanto,
aprimorar o processo
eleitoral, para que daí
advenha a transformaçào que todos desejamos,
num país mais justo e
mais solidário.

pessoal do Presidente Figueiredo, correndo o pais
de Norte a Sul, de Leste a
Oeste, na campanha em
favor dos candidatos de
seu Partido. Não quis retrair-se, na condição de
deixando
magistrado,
que os candidatos corressem a sua sorte. Foi para
a praça pública, exaltouse nos comícios políticos,
discursou, apertou mãos
amigas, beijou crianças,
abraçou gente do povo, e
a verdade é que foi ele,
sem dúvida alguma, o
grande eleitor do PDS.
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Em vez de ficar no Palacio do Planalto, à espera
do pleito, arregaçou as
mangas, desassombradamente, como qualquer eidadão — e teve serenidade bastante para dar
lição
exemplar,
uma
quando recolheu as vaias
dos exaltados e as transfonnou em elemento a
mais de pregação democrática.
Vai aqui o lembrete —
registrado por Humberto
de Campos no seu Diário
Secreto — que o Presidente Washington Luís,
ao ser vaiado por populares, soube conter o oficial
que o acompanhava com
este reparo:
— A vaia é o aplauso
dos que não gostam.
O Presidente João Figueiredo (e digo isto com
a autoridade de quem
não faz política e só pretende da vida pública o
sossego necessário para
continuar o seu trabalho
de escritor), o Presidente
Joào Figueiredo foi além
da abertura e da mão estendida, no processo de
redemocratização
do
país — quando fez da luta democrática uma militância em praça pública,
exaltando-se, discursando, esclarecendo, pedindo votos, com uma veemência que não há de ter
rimado com a prudência
de seus médicos, embora
rimasse com o seu feitio
combativo.

Com emoção, vi muita
gente idosa, já liberada
da obrigação do voto peIa lei, ãrrimar-se a uma
bengala ou a um guardachuva, e ir à seção eleitoral para votar. Com igual
emoção, vi também rapazes e raparigas em flor
fazendo a sua estréia nas
cabines fechadas, já sabendo que é preciso votar para escolher a elite
que irá comandar o pais
nos próximos anos. Esses
moços, contentes, eufóricos, começam a sentir
que os levamos a sério e
que acreditamos convictamente que a Nação depende deles. Sobretudo a
Nação de amanhã, mais
aberta e próspera, que terão de levar ao ano 2000.
Não tardará muito para que, avançando as
apurações do pleito de
ontem, entre a brilhar a
estrela dos vitoriosos, enquanto começa a apagarse o lume de esperança
dos derrotados. Estes,
apreensivos, baixarão o
olhar. E os cartazes que
pregaram? E as cédulas
que distribuíram? E os
carros que fizeram postar
nas esquinas e nas avenidas, com retrato e numero? E os telefonemas que
deram? E os avulsos e as
cartas que mandaram
pelo Correio? E as mãos
que apertaram? E as visitas que fizeram?
Na verdade, todo esse
esforço porfiado, e por
vezes obstinado, tem
uma singnificação positi-

va, que deve ser destacada, neste momento. Pó?que o pleito democrático
se faz também, e sobretudo, com essas esperanças
malogradas. O candidato
que não conseguiu alcançar o seu diploma, a des-.mt
peito da campanha em''
que se empenhou, é tam-'"
bém um benemérito do'
bom combate.
De início, entretanto,
ele há de viver o senti-'
mento da derrota políti-'-; ¦
ca, com o pensamento••¦
nas contas da tipografia,
no pro labore do cabo
eleitoral, na publicidade
dos últimos dias, no di-'
nheiro tomado ao Banco,_"'
nas jóias empenhadas.","
Ao abrir uma gaveta, ao't'
consultar uma pasta, ao
descerrar um armário,
saltarão dali cédulas iriú-: •,
teis, cartazes peremptos,,,"
volantes, folhas avulsas,...
toda a custosa paraferná-.,.,
lia da propaganda pes-,
soai e que. de repente, de
um dia para outro, se tornará incômoda e acusativa. Por que fui meter- '«
me nesta embrulhada?
Onde os votos que me
prometeram? E os ami-gos que já me chamavam
de Senador, de Deputado, de Vereador?
Sim, é verdade: tudo isso acontece. E é bom
que nos voltemos tam-bém para os derrotados,
do pleito de ontem, e ne- '
les reconheçamos admi-,
ráveis beneméritos da lu- p"'
ta pelo aprimoramento
democrático. Os vitorio^"''
sos recolherão os louros e
os mandatos; eles, as'
despesas. Mas souberam
engrandecer a luta com
as suas esperanças. Os
garis estão a varrer as
ruas, levando nos talos
das vassouras as ilusões
de muitos dos cândidatos que se exaltaram nos
comícios acenando-nos
com uma Naçáo melhor.
Essa Nação virá a seu
tempo, com nosso esforço, com nossos sonhos,
com nossas determina-'
ções. E é bom que sem-''
pre haja combatentes,"
para os quais a luta politica é uma espécie assim
de arte pela arte — bastando-se a si mesma, porque a própria luta é que
constitui a sua verdadei-"'
ra vitória.
Tive um vizinho, há
tempos, no Grajaú, que
era, a esse respeito, uma
figura exemplar. Só vivia
para o sonho da glória
política. Esperava as
eleições com ansiedade.'
E preparava-se para o
pleito com faixas, foguetes, chaveirinhos, carteiras, ventarolas, chapéus,
camisas, cartazes, folhas
volantes. Findo o pleito,
acolhia a derrota com
ânimo risonho. E reco--lhia os despojos da batalha — já com o pensamento voltado para a batalha futura.
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A REVISTA
DO DOMINGO DE
12 DE DEZEMBRO VAI
VIRAR SUACABECA.
São duas gordas edições de Matai. Um verdadeiro presente de Rapai Moel.
Fra você e prós leitores da Revista do
Domingo.
Com as melhores sugestões em equipamentes de som, materiais esportivos, roupas
e brinquedos, jóias, calçados e tudo mais com
que se pode presentear nas festas de natal.
Tudo isso com os endereços de onde
comprar, por preços pra Rapai Moel nenhum
botar defeito.
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Pai e tio
brigam
por menino

Falecimentos
Rio de Janeiro
Antônio Pinheiro de Carvalho, 39, de insuficiência
cardíaca, no Hospital de
Ipanema. Carioca, industriário, casado com Lucimar Ferreira de Carvalho,
linha uma filha: Léa, morava no Flamengo.
Renato Gomes de Oliveira
Filho, 42, de infarto, no
Prontocor. Carioca, comerciante, casado com Gloria
Alves de Oliveira, tinha
três filhos: Gilberto, Mauricio e Maria de Fátima,
morava na Tijuca.
Ivan Novaes dos Santos,
45, de derrame cerebral, no
Hospital do Andaraí. Carioca, vendedor autônomo,
solteiro, morava em Vila
Isabel.
Denise Vieira de Melo, 48,
edema pulmonar, na Casa
de Saúde Santa Maria. Mineira, casada com Carlos
Viana de Melo, tinha três
filhos: Ana Paula, Antônio
e Paulo César, morava emBotafogo.
Maria José Mendes Bezerra, 49, de insuficiência respiratória, no Hospital da
Santa Casa. Carioca, tinha
dois filhos: Flávio e Francisco, morava no Centro.
Henrique Barbosa de Sousa, 55, de hipertensão arterial, em casa no Jardim
Botânico. Comerciante,
casado com Julia Matos de
Sousa, tinha um filho: Luiz
Carlos e uma neta.
Virgílio Moraes Duarte,
60, de derrame cerebral, no
Hospital de Bonsucesso.
Carioca, advogado, solteiro, morava em Higienópolis.
Raimunda Pereira da
Cunha, 64, de anemia, no
Hospital do Quitungo. Carioca, professora aposentada, viúva de Manoel Rodrigues da Cunha, tinha duas
filhas: Teresinha e Marlene, quatro netos, morava
em Cavalcante.
Rita de Cássia Lopes de
Almeida, 69, de insuficiència cardiorrespiratória, na
Clinica São José. Carioca,
viúva de Afonso Ribeiro de
Almeida, tinha uma filha:
Zulmira e três netos, morava na Lagoa.
Raphael Lemos de Macedo, 71, de câncer, no Hospital da Penitência. Carioca,
industrial aposentado, viúvo de Magali Viana de Macedo, tinha dois filhos: Daniel e Guiomar, sete netos,
morava na Barra da Tijucá.
Mònica Gabriel de Vasconcelos, 77, de acidente
vascular cerebral, no Hospitai de Jacarepaguá. Paulista, viúva de Antônio
Correia de Vasconcelos, tinha um filho: Octavio e
quatro netos, morava em
Madureira.
Waldir Lima de Sousa e
Silva, 82, de parada respiratória, em casa em Santa
Teresa. Carioca, industrial
aposentado, viúvo de Maria de Lourdes Gonçalves
de Sousa e Silva.

Porto Alegre — O Juiz
da 3" Vara de Família, Darei Consalter, marcará para
os próximos dias a audiència de apresentação de
provas do caso do garoto
Samuel Machado, disputado pelos pais verdadeiro
e adotivo, depois que o último, Darci Machado,
apresentou as razões à justiça para manter a guarda
do menino, garantindo o
direito aos pais veradeiros
de visitá-lo e com ele passar as férias.
Depois da audiência do
último dia 12, quando o
Juiz deu ao pai adotivo a
guarda provisória de Samuel — seqüestrado pelos
pais verdadeiros, Adelina e
Antoninho, levado para o
Paraguai e trazido de volta
pela Justiça Brasileira —
os advogados das partes
apreesentaram suas razões
por escrito. O processo tramita na Justiça gaúcha para decidir quem fica com o
menor, se o pai verdadeiro,
Antoninho, ou se o adotivo, Darci Machado.
CONTESTAÇÃO
Através do seu advogado, Antoninho e Adelina
contestaram a ação para a
custódia do filho ficar com
Darci, que é na verdade tio
dele, e pediram a nulidade
da busca e apreensão. Nas
contra-razôes de Darci
Marchado, seu advogado
Carlos Pinto lembrou que
ele nunca negou, desde o
início da ação judicial, que
do
não era o pai biológico
menino, mas "assumiu a
paternidade de Samuel
desde o seu nascimento, o
que é muito mais meritório". Os pais veradeiros entregaram Samuel a Darci
por não terem condições
financeiras de criá-lo.
Darci Machado, na sua
petição, pedindo ao Juiz a
manutenção da guarda do
garoto, não nega o direito
de os pais verdadeiros visitarem-no quando quiserem. Após receber, agora,
as razões de Darci Machado, o Juiz Darci Consalter
marcará a a audiência de
apresentação das provas
para os próximos dias.

Candidato
mata homem
por política

Durante uma discussão
por questões políticas, o
candidato a vereador por
Nilópolis. Nílton de Souza,
matou, ontem à tarde, com
um tiro na cabeça, c bancario José Bráz de Lima,
de 39 anos. O crime ocorreu na Rua Coronel França Leite, próxima â Rua
Marquês Canário, naquela
cidade.
O criminoso fugiu, enquanto policiais da 57"
saíam em investigações
para prendê-lo, mas, até a
noite, não conseguiram encontrá-lo.

Exterior
Achillc Lauro, 95, em
Nápoles. Armador, representante da direita monárquica italiana, foi intendente de Nápoles nos anos
de reconstrução depois da
IÍ Guerra Mundial. Teve
que reconstruir a frota de
seus navios destruídos nas
duas guerras mundiais.
Reativou sua indústria e
chegou a ter 50 navios em
1950, considerado o ano de
ouro de sua frota. Recentemente a indústria foi considerada insolvente e o governo ordenou a venda de
todos os seus bens, entre
mansões, carros e objetos
pessoais. Quando prefeito,
governou a cidade como se
fosse seu império pessoal e
envolveu os pobres através
da distribuição de maçarrâo. Tinha um jornal e tornou-se dono de um clube
de futebol. Afastou-se da
carreira política em 1957,
quando o governo decidiu
investigar ligações de corrupção contra ele.
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Assaltantes levam armas,
videocassete, som e jóias
da casa de Ivo Pitanguy

Gás causa
a morte de
dois velhos

Armas, máquinas de filmar e fotográficas, aparelhagem de som, equipamentos de vídeo-tape
Panasonic, rádios, objetos pessoais, jóias e uma
valise fechada que se encontrava nas gavetas de
um cofre foram roubados da residência do cfrurgião-plástico Ivo Pitanguy no domingo passado.
A informação foi dada por um dos policiais
que compareceram ao local mas não pôde ser
confirmada pois Pitanguy, ao chegar de sua ilha
particular em Angra dos Reis, às 16h25min de,
ontem, não quis falar à imprensa. Os policiais
acreditam que os cinco assaltantes tenham vindo
da Rocinha e sejam inexperientes: tentaram arrombar apenas a tiro o cofre principal da residència.

A policia registrou como
acidental a morte do Major
reformado do Exército
Francisco Augusto Torres,
de 93 anos, e de sua mulher, Clarinda Bardiale
Torres, de 83 anos, intoxicados por gás, possívelmente durante a madrugada de ontem, na residência
do casal, na Rua Borja
Reis, 665, ap. 202, no Engenho de Dentro.
O filho do casal, Carlos
Bardiale Torres, disse ao
delegado Aloísio Russo, da
26" DP, no Méler, que sua
màe tinha o hábito de se
levantar durante a madrugada para fazer chá, admitindo que ela tenha procedido dessa maneira e esquecido o bico de gás acesso, Os vizinhos telefonaram para Carlos Bardiale
ao sentirem o forte cheiro
de gás que exalava do
apartamento do casal. Para entrar, Carlos teve de
arrombar a porta da cozànha.

Pelos cabelos

A de Pitanguy é uma das muitas casas luxuosas que se encondem nas matas da Gávea, perto
da Rocinha. Fica num braço que sai da Estrada da
Gávea, na altura da Escola Americana, formado
por quatro ruas sem saída, hoje um condomínio. O
único acesso de carro ao local, pela Rua Tenente
Arantes Filho, é muito bem guarnecido, com uma
guarita de segurança, correntes e guardas armados, mas os fundos de todas as casas dão para a
mata. Foi por ali que os cinco homens encapuzados entraram na casa do cirurgião, enquanto ele e
a família estavam na Ilha dos Porcos, em Angra
dos Reis.
Eram 16h30min domingo, na casa estava apenas o empregado Fernando Carneiro, de 19 anos,
que alimentava os cinco cães que tomam conta da
residência, à noite. Um a um, os cinco assaltantes
armados com revólveres, pularam o muro, dominaram o empregado e, ameaçando-o de morte,
obrigaram-no a levá-los até o quarto de Pitanguy,
arrastando-o pelos cabelos. Ali foram direto ao
cofre, mas não conseguiram abri-lo com tiros.
Passaram então a vasculhar toda a casa, arrebentaram os telefones e, de uma gaveta do armário
onde fica o cofre, levaram jóias e uma valise
fechada.
Os assaltantes desarrumaram toda a casa e
levaram o que puderam em três sacos de aniagem.
Pouco depois chegava ao local o detetive Raul
Pitanguy, do Tático Reservado do Departamento
da Polícia Metropolitana, que ouvira a noticia do
assalto pelo rádio. Dizendo-se sobrinho de Pitanguy, passou a noite no local e esperou a chegada
do proprietário.
Isso foi coisa de genta da Rocinha. Mas
agora mesmo, já vamos começar a correr atrás
deles — disse.
Às 6h da manhã de ontem, policiais da 15a DP
periciaram o local e, às 16h25min Pitanguy, sua
esposa e seu filho Ivo chegaram num Monza cinzaescuro, placa XX 8779. Nervoso, fugiu das fotografias e entrevistas. Foi Ivo Pitanguy Filho que veio
ao portão explicar que seu pai não queria falar.
Foi o primeiro assalto aqui em casa, espero
que seja o último. Levaram apenas armas, máquinas de fotografar, não jóias ou objetos de maior
valor — disse Ivo. Mas dentro do condomínio, pelo
menos mais duas casas, a de Chico Buarque e a de
Luis Guinle — quando morava lá — foram também assaltadas e sempre pelo mesmo lugar: as
matas da Gávea.
Ivo Pitanguy se comprometeu com policiais
da 15a DP a enviar hoje uma lista completa de
tudo o que foi roubado.

AVISOS RELIGIOSOS

DR. ADAHIL BARRETO
(MISSA DE 7° DIA)

Diretoria e funcionários do
FLORIDA HOTEL convidam patA
ra a Missa de 7o Dia por alma de
seu inesquecível amigo a ser ceiebrada no dia 17/11/82 às 7:30h na
Igreja do Colégio Sto. Antônio Maria
Zacarias na Rua do Catete, 113.

DR FRANCISCO PINTO DA FONSECA MARQUES

t

(60 ANOS DE SAUDADES)
Sua família convida demais parentes e amigos para a Missa que será
celebrada amanhã, dia 17 de novembro, às 10 horas, no altar-mór da
Igreja de São Francisco de Paula, no Largo Sáo Francisco.

MANUEL DANS VINAS
(Missa 7o Dia)

Elevadores Otis S.A., consternada com o falet cimento do seu SUPERINTENDENTE DE
MANUTENÇÃO MANUEL DANS VINAS,
convida para a Missa de 7o Dia, a ser celebrada a
sufrágio de sua alma, amanhã, quarta-feira, dia 17,
às 18:30 horas, na Igreja de Sta Luzia, na Rua
Santa Luzia S/N° — Castelo.

SIEGFRIED SIAAON

RENATO WILLMANN

(FALECIMENTO)

(FALECIMENTO)
Célia, Otto, Celina, esposa, irmão e
irmã e demais parentes comunicam o
t falecimento do seu querido RENATO
e convidam para o seu sepultamento
a realizar-se hoje, dia 16, às 9 horas, saindo
o féretro da Capela Real Grandeza n° 2 para
o Cemitério São João Batista. (P

Sua família pesarosamente comunica seu falecimento. O sepultamento realizarse-a hoje, dia 16, às 13
horas, no Cemitério Comunal Israelita no Caju. Pede-se dispen(P
I sa de flores.
rV\y
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KAZUKO YAMASHITA
7° DIA
família agradece as manifesiações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua querida
KAZUKO e convida para a Missa de 7° Dia que será
tA celebrada 5a feira dia 18/11/82, ás 19:00 horas, na
Capela da Imaculada Conceição do Instituto Izabel, ã
rua Man* e Barros. 612 — Tijuca.
RPV 23041

Viúva é
atropelada
na Penha
A viúva Elza Monteiro
dos Santos, de 63 anos,
saiu de casa, na Rua Gonzaga Duque, 60, em Ramos, ontem, para votar e
não cumpriu sua obrigação eleitoral. Quando tentava atravessar a Rua
Bento Cardoso, na Penha,
foi atropelada pela pick up
K.D-3715, dirigida por
Francisco Morais Torres.
Com contusões em todo o
corpo, ela foi socorrida peIo motorista que a atropelou e levada ao Hospital
Getúlio Vargas, onde ficou
internada em observação.
A 38a Delegacia Policial registrou o acidente.

Batida de
carros fere
sete pessoas
Devido à excessiva velo-

cidade com que trafegava,
ontem pela manhã, o OpaIa QM 8693, dirigido por
João Azevedo Soares Neto,
ao subir o Viaduto dos Marinheiros, na Praça da
Bandeira, derrapou no asfalto molhado e, desgovernado, bateu no Caravan
YW 1100, conduzido pelo
detetive Rubens de Andrade, da 4* DP, na Praça da
República.
Além dos dois motoristas, saíram feridos Josefa
Lourenço da Silva, Francisco Carlos de Moura,
Inès Maria da Silva, Teresinha Maria da Silva e Bernardete Pereira de Lima.
Todos viajavam no Opala
e foram atendidos no Hospitai Sousa Aguiar, com ferimentos leves. O acidente
foi registrado na 18a DP,
na Praça da Bandeira, que
solicitou a presença de peritos do Instituto Carlos
Éboli para examinar os
veículos.

Bêbado mata
sobrinho de
seis meses
Porto Alegre — Completamente embriagado, o
agricultor Marco Aurélio
Moreira, de 21 anos, matou, com um tiro de espingarda calibre 20, seu sobrinho Rodrigo Rodrigues, de
seis meses, quando perseguia sua irmã Marlene,
mãe do bebê, na casa onde
moravam, na Estrada do
Lami.
Marco Aurélio discutia
com os parentes e Marlene,
preocupada, resolveu pegar o filho no colo e se
esconder na casa de vizinhos. Mas seu irmão já a
perseguia pela casa e,
quando ela saia pelo portão, disparou a arma que
atingiu, fatalmente, o bebê
no peito e feriu Marlene no
braço e no seio direito. Ela
foi conduzida ao Hospital
de Pronto Socorro, onde
está internada fora de perigo, mas seu filho teve morte instantânea.

MARIA DE JESUS CHERMONT DE MIRANDA
(JOUJOU)
Vicente Constantino Chermont de Miranda e as Famílias Passos
Miranda, Henri Jouval, Carlos Autran e Sérgio Eduardo Chermont de
Miranda, profundamente sensibilizados com as manifestações de
pesar e amizade recebidas, convidam seus parentes a amigos para a
missa de 7o dia a realizar-se no dia 17 do corrente, 4a feira, às 11:00 horas,
na antiga Catedral, à rua 1o de Março.
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Na região Oeste, Centro-Sul e Lcsle do país, associada a
zona de baixa pressão, e com frente quente sobre Sáo Paulo
c Rio de Janeiro. Há uma frente fria secundária no Rio
Grande do Sul, seguida de massa polar ao largo da costa
Argentina.

— Tempo nublado com pancadas e irovoàdás esparsas
melhorando no decorTer do período! Temperatura estávèj.
Ventos de Norte rondando para Noroeste fracos a moderados com rajadas ocasionais. Máxima: 33,4 em Bangu e
mínima: 18.0 no Alto da Boa Vista.
CHUVAS — precipitação em milímetros nas últimas ~4
horas; 22.4 acumulada este mes: 33.'4 normal mensal: V7.4
ucumulada este ano: 8.12.1) normal anual: 1075.8
O SOL—Nascerá às OJhOUmine o ocaso será às 18hl4min.
O MAR — No Rio de Janeiro; Preamar: 02h59mín/l.2m e
!4h46mln/t!ílm Baixáman Uyh42rnin/0.4me 21h59min/0.2m
I£m Angra dos Reis; Preamar; 0ltt.Hmiivl.3m e
nii.Miniivl.3m Balxamar: Wh48min/0.3m e 22h06mln/O.2m
Em Cabo Frio: Prcumar: 02h42min/l.2m e I4h29mln/I.lm
Baixamar; 09hO9min/0.3m e 2lh2lmin'(l.lm
O Salvamar informa que o mar esta calmo com águas a 25
graus correndo de Leste para Sul.
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Nos Estados

ANÁLISE I>,\ CARTA SINÒTUA IX) INSTITUTO NACIONACDE METEOROLOGIA —Frente fria estendendose desde Mato Grosso do Sul, Norte do Paraná com seu
ramo quente sobre São Paulo e Rio de Janeiro e Sul do
Lspírito Santo.
Massa de ar polar em transição para tropical com
centro no Atlântico.
Massa de ai tropical"corri centro no Atlântico.
AVISO ESPECIAL — Possibilidades de chuvas contínuas e
por veze* fortes nu área do Rio de Janeiro, Minas Gerais no
período de IÔ:00h de 15,11 a 16.11.82.

Amnzonav Pte nub a nub c/pnes esp ao Sul. temp: estável.
Máx. 34.S; min. 24,2. Roraima—-Pará—Amapá: Parcialmente nub a nub. temp: estável. Máx. 35 5; min. 24.2;
Acit—Rondônia; Pte nub a nub c/pnes esp. temp: estável.
Maranhão: Pte nub a nub. possibilidade de pnes isol ao sul
do Biado, leinp: tsiávcl. Má*. 32 2: mm. Ji.i Píb.ií—
Ceará: Pte nublado a nublado, temp: estável. Máx. 31.3;
min. 25.4. Rio Gdè« Norte; Pte nub a nub. temp: estável.
Máx. 29.5; min. 24. Paraíba—Pernambuco: Pte nublado a
nublado, temp: estável. Max. 24.8; min. 22.7. Alagoas-—
Sergipe: Pte. nublado a nublado, temp: estável. Máx. 30.4;
min. 24.1. Bahia; Pte nub a nub ^possibilidades pnes isol a
Oeste e Sul. temp: estável. Máx. 29,5; min. 23 II. Mato
(írovso; Nub c/pnes e trov. isoladas ao Sul do Estado, temp:
estável. Máx. 33.9; min, 29,2. Mato C do Sul: Pte. nub a
nub c/pnes de chvs isol ã tarde, temp: estável. Máx. 29.8;
min. 20.6. Colas; Nub c/pnes e trov Isoladas Sul e Sudeste
do esl, lemp: estável. Máx. 32.8; min. 28.8, Brasília—DF:
Nublado c/chuvas e trov. temp: estável. Máx. 26.2; min.
17.2. Minas (íerais: Nub c/pnes e trov isoladas ao Sul c
Oeste do Est. demais reg. pte. nub. temp: estável. Máx.
26.0; min. 19.4. Espirito Santo: Nub a pte nub suj a pnes esp
no início do período, temp: estável. Máx. 29.0; min. 21.3.
São Paulo: Nub a pte nub ainda suj a chuvas isoladas a

(MISSA

Leste. Demais reg nub a pte nub temp: em elçvi 23.8; 17.2.
Paraná: Nub a pte nub ainda suj a chuvas isoladas a Leste.
Demais reg. pte. nub a nub. temp. em elevação. Máx. 23.8;
min, 17,2. Sta. Catarina: Nub ainda suj a chuvas isoladas,
temp: estável. Máx. 19.4; min, 18.0. Rin Gde, Sul: Nub
c pnes isoladas, temp: estável; Máx. 20,3, min. 17.0.

No Mundo
Aberdeen: 5. nublado: Amsterdã; 8. claro; Ancnra: 13,
parcialmente nublado; Atenas. 20, nublado: Auckland: 14,
parcialmente; nublado: Berlim: 4. nevou; Bonn: 5, chuva.

DE

1 ANO)

família do Almirante VIVALDO CHEOLA convida os
e amigos para a missa que mandará celebrar
tAparentes
pela alma do inesquecível filho, esposo, pai e avô dia
17 do corrente, (quarta-feira) às 11 horas na Igreja de
Santa Cruz dos Militares, à Rua 1o de Março, Centro.
Antecipadamente agradece a todos que comparecerem a
este ato.

ALMIRANT
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(MISSA DE 1 ANO)
4- A EMPRESA BRASILEIRA DE REPAROS NAVAIS
* S.A — RENAVE convida os
amigos para a Missa
que será celebrada em sufrágio da alma de seu
ex-Diretor Presidente dia 17 do corrente, quarta-feira,
às 11:00 horas, na Igreja de Santa Cruz dos Militares,
à Rua 1o de Março, Centro.

COMANDANTE
EDMUNDO DE LUNA FREIRE FILHO

t

A Família, com
demais parentes
hoje, dia 16, às
Cemitério Parque

(FALECIMENTO)
pesar, comunica o seu falecimento e convida os
e amigos para o seu sepultamento que se realizará
16:00 horas, saindo o féretro da Capela no 3 do
da Colina-Niterói.
(P

OLGA COMBACAU
DE VILLEMOR AMARAL

t

(MISSA DE ANO)
suas
amigas
e
Sua famíliaparticipam que farão rezar missa em
intenção da inesquecível OLGA, no dia 17 de novembro, às 19:00
horas, na Igreja São José do Jardim Botânico, à Av. Borges de
(P
Medeiros n°2.735, Lagoa.

TEOCRITO RODRIGUES
DE MIRANDA
JUIZ AUDITOR
Rodrigues de Miranda e senhora, Maria Salambô de
Miranda, Francisco de Miranda e família, Maria Salomé de
tjosé
Miranda, Giambenito Pianezzola e família e Theódulo
Rodrigues de Miranda e família, agradecem as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e Missa de
7o Dia e convidam parentes e amigos para a Missa de 30° Dia
que farão celebrar em sufrágio da alma do seu inesquecível
irmão, cunhado e tio, amanhã, 4a-feira, às 10:00 horas, na
Igreja São Paulo Apóstolo, à Rua Barão de Ipanema, 85. (P

terça-feira, 16/11/83
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ECONOMIA/NEG
Brasil já tem 2 mil empresas usando o CCQ japonês
São Paulo — Fotos de José Carlos Brasil

São Paulo — Um dos segredos
do "milagre japonês", os Círculos
de Controle de Qualidade, estão em
rápida expansão no Brasil, já empregados em 2 mil empresas, o mesmo número dos Estados Unidos. No
Japão, têm a participação de 14
milhões de trabalhadores, quase
um terço da força de trabalho. No
total, apenas entre os grupos registrados há 140 mil círculos contabilizados pela Juse, a união de cientistas japoneses.
— A experiência brasileira com
os CCQ e'a melhor do Ocidente —
afirmou o engenheiro Ikuro Kusaba, um dos teóricos deste programa
motivacional, criado em 1962 e muito conhecido em Formosa, Indonésia e Coréia. Kusaba participou,
ikuro Kusaba semana passada, do Io Seminário
Brasil/Japão de CCQ, no Centro
Empresarial, quando observou que
em algumas empresas, como a Nec
Comunicações, os grupos estão tão
avançados quanto os melhores de
seu país. No Brasil, os CCQ envolvem 500 mil trabalhadores.
Kusaba reconhece a importância dos CCQ no arranque tecnológico japonês dos últimos 20 anos, mas
acrescenta:
Não houve nenhum milagre, foi
a necessidade que nos obrigou a
Isso. Se o Japão tivesse o tamanho
e os recursos do Brasil, lá não teriam nascido os CCQ.
Os círculos de Controle de Qualidade são grupos voluntários de
empregados (geralmente oito a 12
pessoas) que se reúnem em cada
- seção da empresa para aumentar os
níveis de eficiência, segurança e
qualidade. Surgiram no Japão a
partir da prática e da teoria de
controle de qualidade dos Estados
Oleg Greshner Unidos, após a II Guerra Mundial.
Em 1949, Ikuro Kusaba e outros
pesquisadores acadêmicos aplicavam técnicas de controle de qualidade em empresas japonesas. A expertencia foi desenvolvida a partir
do grupo de trabalho reunido em
torno da revista FCQ (controle de
qualidade para supervisores), em
1962, da qual Kusaba é um dos
redatores.
É, como admite Kusaba, um
programa motivacional caracteristicamente japonês, que se beneficia, por exemplo, do fato de a maioria dos sindicatos do país ser organizada por empresa e não por categoria profissional. Esta é uma das
razões dos sindicatos ocidentais,
combatê-los.
No Brasil, empresas de porte da
Nec, Volkswagen, Johnson & Johnson e estatais como a Telebrás e a
lchiro Miyauchi Serpro empregam os CCQ há vários

Alexandre Polesi

anos. Eles foram introduzidos no
Brasil em 1972, na Johnson & Johnson e, um ano depois, na Volkswagen, onde existem 400 grupos. A
experiência preocupa o Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo
que, em janeiro, divulgou um número especial de seu informativo
oficial, a Tribuna Metalúrgica, sob
o título; "CCQ, a destruição da ciasse trabalhadora".
O sindicato critica o slogan motivacional "juntos para o futuro"
lançado pela Volkswagen através
de publicações coloridas, e diz que
os círculos estimulam concorrèncias entre empregados, gratificando seus membros com "atenções de
ordem psicológica". Afirma que o
atraso de determinadas seções —
cujas causas seriam supostamente
discutidas e resolvidas, segundo a
filosofia dos CCQ — se deve "à falta
de mão-de-obra ou à quantidade de
serviço". Por fim, o boletim diz:
"Somos de uma classe e eles (os
patrões) de outra. Nossos planos
para o futuro não são os mesmos.
Não podemos aceitar que usem de
toda nossa capacidade criativa em
nome dos lucros dos capitalistas".
Oleg Greshner, introdutor do
CCQ no Brasil e gerente da Johnson & Johnson, cita várias pesquisas para demonstrar que os operarios vêem no CCQ uma forma de
promoção pessoal, reconhecimento, meta, segundo ele, mais procurada do que simples aumentos
salariais.
Tanto Ikuro Kusaba quanto
Oleg Greshner e outro especialista
japonês que participou do seminário, lchiro Miyauchi (consultor e
conselheiro da Juse), afirmam que o
objetivo do programa é desenvolver
as relações humanas no local de
trabalho. Pensar em produtividade
a curto e médio prazos e vislumbrar
apenas os ganhos de eficiência são
um dos defeitos da experiência dos
CCQ nos Estados Unidos e mesmo
no Brasil.
Num programa motivacional basicamente privado, os Círculos de
Controle de Qualidade guardam
parentesco com a Teoria Z de Willian Ouchi, por se basearem num
conceito de "solidariedade". Um
CCQ reúne-se em média duas vezes
por mês, discute problemas do setor, elabora projetos que são encaminhados à diretoria da empresa e
adotados ou não. A suposição básica, diz Oleg Greshner, é de que o
empregado ou operário é a pessoa
que melhor sabe identificar o problema. A recompensa é o reconhecimento pessoal e, em muitas empresas, um pagamento em dinheiro.

Manfredo

Os defeitos caem na NEC
KC — 587
(circuito integrado)

%

MP — 5A
(transistor)
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Na Nec, tanto na área de transistor quanto na de circuito integrado, os índices de defeitos
tiveram unia drástica queda após a introdução do método japonês de CCQ

Meta da reunião é
estimular membros
São Paulo — Uma reunião de CCQ não deve
demorar mais do que duas horas e tem de estimular a
participação de todos os 10 ou 12 membros. E ao
mesmo tempo elevar o nível de complexidade das
sugestões. A instalação do CCQ em geral é precedida
de palestras e apresentação do programa pelo setor de
recursos humanos. A diretoria indica, então, coordenadores de CCQ, responsáveis pelos grupos em cada
unidade da empresa.
Estes indicam os líderes de cada CCQ (que também podem ser eleitos pelos colegas). A organização se
completa com a eleição de um vice-líder e um secretario. Na reunião discute-se qualquer assunto digno de
atenção e que vise melhorar a qualidade, diminuir
margens de erro e aumentar a segurança. A sugestão é
transformada num projeto, que a diretoria da empresa
aprova ou não. É fundamental, diz Oleg Greshner, o
apoio não só da diretoria, mas das gerências intermediárias. A resistência destas é a causa do fracasso,
muitas vezes.
As reuniões são dentro ou fora do horário de
serviço. A preparação de um CCQ exige um tempo de
treinamento para manuseio de algumas ¦'ferramentas"; o check-list (listas de checagem de problemas), o
diagrama de causa e efeito (pelo qual se faz a aproximação inicial para se chegar às causas de um defeito) e
o diagrama de Pareto (que dá o percentual dos defeitos
em relação à produção e traça a evolução do problema
e de sua solução).
— É preciso saber estatística — diz Greshner.

Nec usa os círculos
contra crise do setor
Uma experiência relata-,
São Paulo — Instalados
há três anos, os Círculos de da no 2o Encontro Brasil-,
Controle de Qualidade da /Japão de CCQ no Centro.
Nec do Brasil foram uma Empresarial revelou que o,
resposta da empresa à cri- principal problema nase do setor de telecomuni- montagem do circuito incações iniciada a partir de tegrado código KC 20021975. "Precisávamos diver- era a soldagem dos fios,,
sificar nossos produtos pa- com índice de defeito de
ra o mercado interno e ex- 0,81%. Um projeto apreterno e fortalecer a estru- sentado por um círculo,
tura industrial. Só havia propôs como meta redu-;
uma forma: todos nós ves- ção de 50%. Ao final, a retirmos á camisa da empre- duçâo foi de 0,81% para
sa", diz o engenheiro Paulo 0,12%, isto é, 85%, uma dilida, coordenador do CCQ minuiçáo de custo de 0,8%,
ou Cr$ 2 milhões 118 mil'
na Nec.
Os círculos obtiveram por ao.
uma redução geral do índiAté hoje. informa Paulo*
ce de defeitos em compo- lida,
os CCQ da Nec aprerientes de mais de 50%, ga- sentaram
200 projetos,'
rante o presidente da em- 90% executados.
presa, Miguel Ignatios.
— A redução de custo do
São hoje 90 grupos, ou seja, pouco menos da meta- reprocessamento indus-'
de dos 2 mil 300 funciona- trial de controie de linhas
rios da fábrica em Guaru- que fizemos teve resultalhos.
dos imensuráveis — disse.

Na hora de comprar um caminhão,
você precisa saber quanto ele vale, não quanto ele custa.
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simples analise do preço iniciai de uni veiculo nem sempre é o melhor
A ponto de partida para um bom negócio. Estudos e pesquisas realizadas revelam que o preço de aquisição representa apenas 15% do custo
total de operação do veiculo, durante uni período de 5 anos. F.m outras
'mais econômico não é necessariamente
o de menor preço, mas
palavras: o
o que apresenta os melhores resultados. E, em transporte, a economia anda
junto com a adequação e a qualidade.
Adequação significa transportar mais carga de forma racional e em
menos tempo. Qualidade assegura mais baixos custos operacionais, manutenção fácil e econômica; elevado tempo de uso e maior valor de revenda.
Isto ê o que a Mercedes-Benz oferece a você. Procure um Concessionário
Mercedes-Benz. Ele \ui provar, na ponta do lápis, que o importante não é
quanto o veiculo custa, mas quanto vale. E que o mais rentável, no íinal das
contas, é o Mercedes-Benz.
Quando você tem mais para
escolher, você escolhe melhor.
À linha de veículos comerciais
Mercedes-Benz, do leve aos pesados,
é a maior c mais completa do País. li só
essa linha permite a você padronizar a
sua frota, obtendo maior economia
pela racionalização do ferramenta], da
mãode-obra e do estoque de peças e
pela possibilidade de intercambiar diversos componentes importantes,
entre diferentes tipos de veículos.
Enfim, manutenção simplificada.
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De 1956 até setembro de 1982, a Mercedes-Benz
colocou no mercado brasileiro 454.600 caminhões.
Desse total, 95%, ou seja, 431.900, ainda estão
prestando sertiços nas ruas e estradas do Pais.
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(Com base nas listas de emplacamentas de 1980,
fornecidas pelo D.XER ,'SERPRO)
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Qualidade: um assunto que
a Mercedes-Benz controla muito
de perto.
A preocupação com a qualidade está
presente em cada etapa da fabricação
do Mercedes- Benz. Desde a seleção das
matérias-primas ate a apn ivação final na
tinha de montagem, tudo e rninüciosomente controlado e testado. E a soma
de todo esse esforço que faz do
Mercedes-Benz o caminhão mais resistente e durável, de mais baixo custo
de manutenção e com maior valor de
revenda
A Mercedes-Benz oferece a você
uma assessoria e uma assistência
técnica tão boas quanto os seus
veículos.
Por trás da estrela que acompanha os

veículos Mercedes-Benz existe toda
uma organização trabalhando para
você: os Concessionários MercedesBenz, que oferecem as mais eficientes
assessoria e assistência técnica. Seja
para determinar a adequação dos veiculos e dos equipamentos ao tipo de
serviço, seja para dimensionar a frota e
orientar sobre o controle de custos
operacionais, seja para demonstrar os
veículos em condições reais de trabalho, desenvolver projetos de instalações e organização de oficinas e treinar
pessoal técnico e motoristas. Ou ainda
para lhe proporcionar a mais eficiente
assistência técnica. Eles são quase 200.
estrategicamente distribuídos pelo
País, para atender exclusivamente a
veículos comerciais. E, o que e importante, oferecendo serviços com o
mesmo padrão de qualidade dos veiculos Mercedes-Benz: leitos em instala
ções apropriadas por pessoal treinado
na própria fabrica, e que usa apenas
ferrarriental especial e peças genuínas.
Na rede de .Concessionários
Mercedes-Benz você encontra ainda
'"--toques
permanentes de peças genuinas. para urri atendimento rápido e corlês, de acordo com suas necessidades.
Procure um dos Concessionários
Mercedes-Benz. Com uma boa estrela
at) seu lado. você sempre está no melhor caminho.

Você não só compra um veículo:
você ganha uma estrela.

®
Mercedes-Benz

o
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o A Walita lançou o Novo Walita
Mix, à venda nos principais magazines. Vem com suporte e tem motor
potente para misturar, bater, moer e
diluir alimentos. Bate chantilly,
manteiga, sorvetes, sopas, claras em
neve, maioneses, batatas em purê.
Mistura líquidos, bebidas, coquetéis,
leite, iogurte, refrescos e alimentos
infantis. Dilui pastas e cremes. E mói
café, nozes, amendoim, queijo e legumes,
• Uma oficina rural de manutenção, que pode ser transportada
para efetuar reparos em tratores,
máquinas e implementos agricoIas, foi lançada pela Bambozzi
S/A, indústria de Matáo, São PauIo. O conjunto, montado numa
mesa de chapa de 3,25 milímetros,
dispõe de oito equipamentos, entre eles um vulcanizador para cãmaras de ar, transformador para
solda elétrica, esmeril, furadelra
de coluna, morsa e compressor de
ar, além de diversas ferramentas.
Os componentes são removidos
soltando-se os parafusos que os
prendem à base.

WM«ít

» A Probel S/A está .ançando os
colchões, o Ele e Ela, para casais
com necessidades diversas em relação à flexibilidade: metade é
ortopédico e metade semiortopédico. E o Dupla Estação,
com dois diferentes sistemas de
forração: de um lando tecido leve
para o verão e de outro tecido
especial que retém melhor o calor,
para o inverno-.
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OBRIGAÇÕES DO TESOURO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TIPO REAJUSTÁVEL - ORTRJ
Superintendência

do

Tesouro

Estadual

preços aceitos no leilão de que
DOCCP n° 33, de 27/10/82.

trata

torna públicos
o COMUNICA-

Preços
Máximo

Vencimentos
15.05.85

2.649,86

Médio

2.648,53

Mínimo
2.647,20

15.11.85

2.641,20

2.640,59

2.639,98

15.12.85

2.639,60

2.639,05

2.638,50

15.11.86

2.613,92

2.611,96

2.610,00

15.03.87

2599,05

2.599,05

2.599,05

15.05.87

2.598,02

2.594,51

2.591,00

15.11.87

2.578,25

2.577,48

2.576,71

Rio de Janeiro,

16 de novembro

Rui Barros Maldonado
Superintendente do Tesouro
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O setor de plásticos, que se vinha recuperando das profundas dlfaculdades que enfrentou no ano
passado, a partir de setembro começou a sentir novamente os reflexos da conjuntura difícil que o país
atravessa. Quem diz isso é Ricardo
Emanuel Degenszejn, presidente
do grupo carioca Formiplac, que
. opera há 30 anos nessa área. Além
disso, Ricardo Degenszejn é presidente do Sindicato da Indústria de
Material Plástico do Estado do Rio
de Janeiro—SIMPERJ.
Segundo os dados que Degenszejn exibe, 1981 foi difícil para os
produtos semidurâveis, em geral,
havendo uma piora sensível no ramo dos plásticos, "uma queda em
torno de 30%", afirma o presidente
do SIMPERJ, "em comparação
com 1980". Em 1982, os oito primeiros meses chegaram a registrar
uma elevação nas vendas, em tomo
de 10% na comparação com o ano
passado, ainda assim inferior também em cerca de 10%, comparandose os resultados desses meses com
1980.

Juros altos

GOVERNO CHAGAS FREITAS
Secretaria de Estado de Fazenda

os

JORNAL DO BRASIL

Setor de plásticos volta a cair
depois de pequena recuperação

INovos produtos

A

ECONOMIA/WEGOCIOS

o terça-feira, 18/11/82

i° caderno

Além naturalmente da retração
nas vendas, o setor de plásticos,
ainda segundo Degenszejn, enfrenta uma dificuldade comum a todas
as empresas privadas nacionais: as
taxas de juros excessivamente aitas. "O custo do dinheiro está atingindo patamares, em níveis reais,
jamais ouvidos antes".
Esse quadro leva o presidente do
SIMPERJ a temer o ano que vem.
Segundo ele, 1983 "vai ser um ano,
quase por definição, recessivo".
Mas acha que o Governo "vai procurar manter a recessão a níveis
mais viáveis do que em 1981".
Ricardo Degenszejn defende como uma das medidas mais urgentes
o controle das taxas de juros ("algo
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Recolhimento da Caução até 19.11.82.
Entrega das propostas até 1 (uma) hora antes da abertura.
Abertura das propostas dia 22.11.82, às 11 horas.
Os lotes estarão em exposição, para as firmas interessadas, no
local acima, de 16 à 19.11.82. onde serão recebidas as
(P
propostas.
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Degenszejn nwstra fábrica da Formiplac no Sul
mais elevado do que no mercado tão adotando — redução de estoo
internacional, porém mais digeri- quês e de pessoal — segundo
"são apeveis"). Isso "porque a característica presidente do SIMPERJ,
da empresa privada nacional é o nas paliativos, são medidas de soendividamento muito pesado. E brevivência, mas não é a solução
mesmo aquelas empresas, como é o em si". Ele acha que o Brasil tem
caso da Formiplac, que são relati- responsabilidade com a dívida exvãmente bem capitalizadas, não es- terna que precisa ser atendida,
tão num oásis. Não adianta estar "mas, paralelamente, o país tem
bem se a maioria dos clientes — que que procurar — senão uma elevacompram e, portanto, têm que pa- ção — pelo menos a manutenção
gar as duplicatas — está excessiva- dos níveis da atividade econômica,
mente endividada", diz ele.
para não gerar desemprego. Mas o
Para Degenszejn, "um país ca- ideal é que tivesse uma expansão
rente de capitais, como o Brasil, não inferior a 4% ou 5% para mannão pode ter a taxa de juros livres, ter os empregos. Certamente, nunporque esta é a única commodity ca um PIB negativo, como ocorreu
(mercadoria) que tem sempre de- em 1981 — e que possivelmente não
ocorrerá em 1982, apesar do quadro
manda aquecida".
As medidas que as empresas es- deste último trimestre".

MERCADO EXTERNO
Mli

CBPi LAJ
SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL
EM ÁGUAS DE LIIMDÕIA - SP
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informa que a
extração da Loteria Federai n° 1.930, prevista para

A SUCESU — Sociedade dos Usuários de Computadores e Equipamentos Subsidiários convoca
seus associados para as eleições de sua Diretoria,
conlorme preceituam os Artigos 23 e 24 de seus
Estatutos, para o biênio 1983/1984, que serão
realizadas na Assembléia do dia 16 de dezembro
próximo, na sede da ADECIF à Rua do Carmo, 27
— 13" andar,'às 12:00 horas. Os candidatos
deverão registrar suas chapas até o dia 6 de
dezembro próximo, na Secretaria da entidade à
Rua do Carmo, 57 — 6° andar — Rio de Janeiro,
de acordo com os Estatutos e Regulamento em
vigor.
(P
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Brasileira rie Participações e Investimentos
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
- C.G.C 42.274.597/0001-02

AVISO AOS DEBENTURISTAS
1? EMISSÃO- 1? SÉRIE

ENTREGA

Ouem poupa na Caixa esta com mais.

Contratai
Contrato»
Focbamtnto Oscilação Abertos
Abortos Mé«

AÇÚCAR (NI)

SOJA

BE ÇERTjFjCADgS
Comunicamos que a partir de 16 de novembro de
1982, estará à disposição dos Senhores Debcnturistas,
nas agências do Banco Residência S/A, abaixo relacionadas, os certificados, representativos das debêntures subscritas, relativas ao lançamento autorizado pela
AGE de 20.05.82.

CACAU (NI)

AÇÚCAR
"
-

-12
De;
1310
3 614 "|
-19
1-395
9.468 J"
M°r
-14
1452
2.521 £"'
Mal
¦
-14
1.487
1.306 f"
Jul
-11
1527
373 Aa0
Sei
-II
K569
699 °u'
De;
10 I métricos/contrato; USS/I métrico
CAFÉ (NI)

»»

£5

De;
Jan
Mar
Mai

63,70
64,30
65,50
66,50

CACAU

Jul

67,50

j*;;

*«

-0,60
-0,60
-0.60
-0,60

-0,60

4.226

25 mil libras/controlo; conls do USS/libra-

Os senhores debenturistas serão atendidos de 2a. a 6a.
feira, no hoiáno das 10 às 16:30 hs, nas seguintes
agências do Banco Residência S/A:

iu?

MINISTÉRIO DA MARINHA

SÃO PAULO

T¥KECO
B
EMISSORAS C
D

Dia 31/10 (Domingo)
Horário: 21:30 às 23:00 hs)
Fonte: AUDI-TV

27%
26%
5%
1%

, IÉjSMÍI ,

TOMADA DE PREÇOS n° 0017/82
OBJETIVO: Plano de comunicação social e avaliação da mentalidade marítima da sociedade
brasileira.
DATA: 07/12/82, às 14.00 horas.
HABILITAÇÃO: Ate às 16.00 horas do dia
26/11/82.
LOCAL: Serviço de RELAÇÕES PUBLICAS da
Marinha — Praça Barão de Ladário s/n° — 3o
andar.
EDITAL: O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço
acima a partir das 13:00 horas..
Rio de Janeiro, RJ, em 12 de novembro de 1982.
A Comissão de Licitação (P
MINISTÉRIO

#

DO

INTERIOR

DNOS

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N° 119/82

Construção da Banagem Norte, integrante do
Ob|eto
sistema de proteção contra inundações do Vale do Rio Itajai.
situada no Município de Ibirama, Estado de Santa Catarina,
14» Diretoria Regional do DNOS (14» DR)
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-NEt do
Departamento Nacional de Obras de Saneamento-DNOS,
comunica que a Concorrência referente ao Edita) n° 119/82,
anteriormente marcada para o dia 02 de dezembro de 1982,
fica transferida para o dia 20 de dezembro do corrente. Em
conseqüência, as reuniões referidas nos itens 1 e 2 do
Capítuio V do Edital serão realizadas, respectivamente, nos
dias 20 e 29 de dezembro do corrente ano. ambas âs 15
horas
As firmas interessadas poderão obter informações no
NEL e adquirir o Edital com a Especificação n° 119'82 na
Divisão Financeira/localizados na Sede do DNOS, a Avenida
Presidente Vargas n3 62. na cidade do Rio de Janeiro-RJ, ou
na Sede da 14a DR. situada na Rua Buicâo Viana rf 130. na
cidade de Roriáhópolis-SC (a) Alber! Amand de Berredo
Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de LicitaçõesSubstituto)
|P
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Cotações

dos Metais em LONDRES, ontem!
Alumínio
à vista
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Jul
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1/4
5.312 Nltiu<"
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ÓLEO DE SOJA (Chicago)

SERVIÇO DE RELAÇÕES
PÚBLICAS DA MARINHA
AVISO DE LICITAÇÃO
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3™
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)
30.337
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l_^
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do Ouvidor, 107
XV de Novembro, 178
Rio de Janeiro, 643
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M
4 - Lojas 7, 8 e 9.

i",^
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'8,00
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°58
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,''2
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' 00°
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$/libio-peso
____________„^__-______
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1.655
I 630
COBRE (NI)
jan
1 600
1.564

será efetuada contra
A
entrega dos certificados
devolução do Boleiim de Subscrição, à pessoa devidamente habilitada.

Rua
Rio de Janeiro (RJ)
Rua
São Paulo (SP)
Rua
Belo Horizonte (MG)
Av.
Salvador (BA)
i Brasília (DF)
SCS,

(Chicago)

AlGODÁO (NI)
+3 3/4
õõi
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Mar
16.068
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350 3/4
-f 0.61
»'
43.47
8.011 Moi
+, 3M
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35... ,/;
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Dei
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métrica
Fechamento.
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Abertura
Mei

Companhia

ros.

SUCESU — SOCIEDADE DOS
USUÁRIOS DE COMPUTADORES E
EQUIPAMENTOS SUBSIDIÁRIOS
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Fechamento Oscilação
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557 1/2
3.315
r^õTi
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368 New
Í93
~3 "<
«-33°
5°7 U4
-0,01
Mar
7,58
33.942 Jan
-3 1/2
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20.380
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-3 3/4
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ECONÔMICA
FfOfftAl

o dia 1 7.11.82, amanhã, será realizada na cidade de
Águas de Lindóia-SP, na Praça Dr. Adhemar de Bar

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Filial Rio de Janeiro,
Rio Branco. 1/4 — 3°
procederá no dia 22.11.82, na Avenida
andar, a LICITAÇÃO DE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS NÂO LAPIDADAS, referente:
N° LOTE 405
Exportador
PROCEDÊNCIA:
Água-Marinha e Turmalina
TIPO:
93,500 Kgs e 79,900 Kgs
PESO:
US$ 8.800,00
VALOR DO LOTE:
CrS 89.796.00
VALOR DA CAUÇÃO:
N° LOTE 406
Exportador
PROCEDÊNCIA:
Esmeralda
TIPO:
'
74 Kgs
PESO:
US$ 3.663.00
VALOR DO LOTE:
CrS 38.038,59
VALOR DA CAUÇÃO:
N° LOTE 407
Exportador
PROCEDÊNCIA:
Esmeralda
TIPO:
7,600 Kgs
PESO:
USS 1.254,00
VALOR DO LOTE:
CrS 13.022,22
VALOR DA CAUÇÃO:

:V:W,K. ':'¦:

¦',¦-.'.

(15/11/82)

INPC — agosto: 6,0%, 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%; outubro: 3,89%; 6 meses: 40,5% (reajusta os salarios em dezembro); 12 meses: 96,98%
Salário Mínimo: Cr$ 10.608,00 n partir de 1/11/82 CrS
23.568,00
Inflação (IGP) -- agosto: 5,8% (1.916,00); no ano: 65,0%; 12
meses; 97,7%: setembro: 3,7% (1.986); no ano: 71,07c 12
meses: 95,1%; outubro: 4,8% (2,081,1); no ano: 79,2; 12
meses: 95,9%
ICV (índice do Custo de Vida) — agosto: 5,1% (1,716,6); no
ano: 78,8%; 12 meses: 96,1%
ICC (índice do Custo de Construção) — agosto: 16,9%
(1,848,7); no ano: 81,8%; 12 meses: 107,9%; setembro: 4,0%
(1,921,0); no ano: 88,12%; 12 meses: 104,9%; outubro: 3,2%
(1.983,2); no ano: 95,2%; 12 meses: 107,9%
Correção Monctárl — outubro; 7,0%; 0 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%; dezembro: 6,5%; 6
meses; 45,9%; no ano: 97,76%. (Os Índices anuais reajustam os aluguéis cujos contratos vencem no mès).
ORTN —Outubro; Cr$ 2.398,55; Novembro: Cr$ 2.566,45;
Dezembro: Cr$ 2.733,27.
UPC — Io jan/31 mar-82; Cr$ 1.453,90; no ano; 17,31% 12
meses; 96,88%; Io abr/30 jun-82: Cr$ 1.683,14; no trimestre:
15,76%; no ano 35,8%; 12 meses: 1,73% Io jul/30 set: Cr$
1.976,41; no trimestre: 17,42%; no ano: 43,03%; 12 meses
89,0%; Io out730 dez-82: Cr$ 2.398,55; no trimestre: 21,367c;
no ano: 73,557c; 12 meses: 93,537o (reajusta as prestações
do SFH em Io de outubro).
Correção cambial — No ano; 79,6637c; 12 meses: 96,39%
Dólar — Compra; CrS 288,46; Venda: CrS 229,60 (a partir
de 11/11); veuda com 257c de IOF; CrS 287,00
Dólar paralelo — Comrpa: entre Cr$ 390 e Cr$ 395. Venda
Cr$ 405. A procura pelo dólar no mercado paralelo aumentou um pouco.
Ouro — (Rio) Compra: Cr$ 5.230,00; Venda Cr$ 5.550,00
(venda por um grama de ouro Goldmine); (SP) Compra:
Cr$ 5.217,00; venda Cr$ 5.500,00 (venda por um grama de
outo Bueno, Vielra-Degussa); (SP) Compra: Cr$ 5.250,00:
Venda Cr$ 5.530,00 (preço por um grama de ouro Safra).
Prime rate — Entre 11,57c e 12,57c
Taxa overnight — (médias SDP); No dia: 3,07c; semana
anterior: 5,377o/ mês anterior; 7,17c
Libor — 10 1/16 (válida por seis meses)
MVR — Maior Valor de Referência — Cr$ 11.225,00.
UFERJ — (Unidade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro —
Cr$ 3.500,00 (para cálculos de pagamento de taxas, tributos e multas estaduais) * números índices
Obs.: Por ter sido feriado ontem, no Brasil, repetimos as
cotações do ouro, dólar no paralelo e taxa overnight. Em
Londres o ouro foi cotado a 400 dólares a onça troy (31,103
g), com alta de três dólares.

Gilson Barreto

Estadual

EDITAI DE LICITAÇÃO

ÍNDICES

CAIXAi

1982.
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Bolsa de Valores de Nova Iorque
Nova Iorque — Pela segunda sessão consecutiva, o
índice Dow Jones da Bolsa de Valores de Nova Iorque
caiu. Ontem a queda foi de 18,49 pontos, tendo fechado
com 1 021,43 pontos. Foram negociados 78 milhões 900
mil títulos.
Os investidores, preocupados com as taxas de juros,
que não deverão cair a curto prazo, preferiram vender
seus títulos para realizarem lucro. Eles acreditam que a
taxa de juros pode ter deixado de cair porque os meios dè
pagamento aumentaram 2,7 bilhões de dólares.
Nova lorquo: Fai a seguinte a Média Dow Jonej na Bolsa de Valores do N. I. oniem:
Açóei
30 Industriai
20 Tramportes
15 Serviços Públ.
65 Ações

Abertura Máxima Mínima Fechamento
1.028,15 1.032.56 1.012.60
1.021,43 ¦
441,10 443,57 431,50. 436,60
IW.23 119,6° ! 17.48 118,49
402,89 404.75 396,02 399,83

Occidental Pet
19 3/8
AlcanAIum 23 1/4 El Passo Companyn
AIliedChem
351/2
'7 3'8 OlinCorp 257/8 '
1/2
Owensllllnois
261/2
95/8
Easmark
67
AIlisChalmers
271/8Alcoa
273/4
Exxon
283/4
Pacilic Gos&EI
AmCynamid 35 1/2 Firestone 153/4 pan Am World Air 3l/8_
52
AmTel&Tel 62 1/4 FordMotor 30 1/4 FtennCenlrol
Amflnc 181/4 GenDynamics 303/8 Pepsicolnc
397/8'
¦
3/8
pfizerChas
7/8
28
GenElwtric
88
70
Asorco
581/4
Ali Richliedd 387/8 GenFoods 43 PhillipMorris
303/8,
AvcoCorp 253/4 GenMotors 55 1/8 PbiIlipsPel
27BendixCorp 793/8 GenTire 28 Polaroid
Bethlehem Steel 173/4 GertyOil 483/4 PracterGambie 1101/2:
Boeing
277/8
Gilletle
44
KA
2A7I6BoiseCoscode 38 3/4 Goodnck 311'4 Reynoldslnd
50 1/8
BordWorner 393/8 Goodyear 30 1.2 ReymoldsMet
26
Brunswick 253/4 gl°ce,w
42 7/8"
427',8 Rockwelllntl
BourroughsCorp 433/4 X1™'8:^ J!',? RoyolDutchPet
313/4Campbell Souo 433/8 GulfOil 28 3/4 Sofe^ySt,,
473/8
Canadian 273/4 Gulf&Westem 173/8 ScottPaper
201/4
IBM
821/8
Sears Roebuck
CaierpilIarTrac 43 7/8
297/8'
Cbs
551/2
IntHarvester
4 3/4 Shell Oil
32 5/850 InIPaper 45 1/2 SingerCa 165/8
Celanese
"
Chase Manha! Bk
IntTel&Tel
32 1/2 SperryRand 301/2
513/4 Johnson & Johnson STDOilColif
301/4
97/8
44
3/4 STDOil Indiano
ChryslerCorp
393/8.
C.ticorp 375/8 KaiserAlumin 143/8 Teledyne
1343/4
Coco Colo 46 1/4 Litton Indusl 52 7/8 ierneco
32 7/8'
Texaco
291/2
22 KockheedAirc 75 1/2
GnltoiePalm
Com. Satellile 863/8 LTvCorp 10 i/4 Te»os Instruments
127
1/2
Cons Edison 24 1/4 Manofoc! Hanover
1/4
Textron
271/4
42
ControlOato 39 3'4
293/8
65 McDonellOoug 35 1/2 Trans World Air
CorningGloss
563/4
39
Merck
853/4
Union Carbide
Cpclntil
23 3/4 Uniroyai 10 3/8'
Crown Zeilerbacb Mobil Oil
101/8
27 3/4 MonsanloCo 85 ¦ UniledBrands
101/2
DowCnemieol 263/4 Nabisco 387/8 Uslndustries
193/4
Dresserlnd 213/8 NatDisl.Iliers 243<8 UsSteel
Dupom 401/4 NCRCorp 83 1,2 WestÜnídnCorp 471/2
65/8 NLInduss 181/8 WesthEled 351/2
EasrernA.r
EostmonKodak 90Í/B Northeast Airlines 393,'.! Wcckvonh 265/8
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Rafael Wassermann

Camilo reitera que país não precisa ir ao FMI

Produção Agrícola em queda
6,8%

Belo Horizonte — O Ministro da Indústria e do Comércio. Camilo Pena, reiterou ontem que o Brasil não precisa
recorrer ao FMI — Fundo Monetário Internacional para pagar sua dívida, por
julgar
que a solução depende mais da
"compreensão"
dos credores dos 80 bilhões de dólares, principalmente Estados
Econômica
Unidos, Japão e Comunidade
Européia, que deveriam "começar a refazer seus estoques e comprar mais mercadorias brasileiras".
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Dados ria Ftnirliiçno Geíú/to Vargas c do ÍBGE
? Esíimafiua rio /BGE

Produção agrícola deve cair 4,19% este
ano depois de ter crescido 6,8% em 81

IBGE estima que
produção agrícola
cairá 4,19% em 82
Wilson Thimoteo
Este ano a produção agrícola do país sofrerá uma
queda de 4,19%, depois de ter crescido 6,8% no ano
passado, segundo a Fundação Getúlio Vargas, e mais
de 97o, de acordo com os dados finais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas — IBGE.
O principal responsável pela queda da produção
agrícola deste ano foi o café, cuja produção cairá de 4
milhões 65 mil 141 toneladas, no ano passado, para 2
milhões 6 mil 708 toneladas este ano, segundo as
projeções divulgadas pelo presidente do IBGE, Jessé
Montello. Isto significa que entre 1981 e 1982 a
produção de café cairá 49,3%.
Além do café outros produtos agrícolas importantes registrarão quedas expressivas pelos cálculos do
IBGE, destacando-se. entre outros, a soja, a mamona,
a cebola, o amendoim e a juta. A produção do trigo
prevista para este ano em 3 milhões de toneladas não
deverá superar a 1 milhão 700 mil toneladas.s
A queda de 4,19% foi calculada pelo IBGE com
base num índice de quantum, utilizando-se os preços
médios deduzidos do Censo Agro-pecuário de 1975.
Se o critério de cálculo for o índice de quautum
ponderados segundo a composição do valor da produção agrícola em 1975 a queda da produção agropecuária diminui para 2,86%.

Sem café cresce
O presidente do IBGE elaborou projeções excluindo o café e constatou que nesse caso a produção
agrícola do país aumentaria 5,81%, de acordo com o
primeiro critério, e 7,147o de acordo com o segundo.
A queda da produção do café foi tão acentuada
este ano, exercendo forte impacto sobre a produção
agrícola global, que seus níveis de produção de 1982
retornaram aos patamares de 1980, quando o pais
colheu 2 milhões 433 mil toneladas, segundo Jessé
Montello.
De qualquer modo, a agricultura continua sendo
estimulada, uma vez que os dados disponíveis sobre o
total da área colhida indicam que, no ano passado, o
pais colheu um total de 47 milhões 669 mil 297
hectares e este ano colherá, segundo as projeções, 50
milhões 444 mil 268 toneladas.

PIB crescerá
Na opinião do presidente do IBGE, o Produto
Interno Bruto—PIB deverá apresentar ligeira taxa de
crescimento este ano. O PIB que mede a produção de
bens e serviços produzidos no pais caiu 1,97o, no ano
passado, mas segundo Jessé Montello voltará a apresentar taxa de crescimento este ano.
Ele parte do princípio de que os indicadores de
produção industrial deverão apresentar taxa de crêscimento de aproximadamente 37o até o fim do ano,
podendo neutralizar com sobras o fraco desempenho
da agropecuária. É que no calculo do PIB, elaborado
anualmente pela Fundação Getúlio Vargas, o sistema de ponderações utilizado atribui um peso de 377o
à indústria, de 117o à agricultura e de 17,17o ao
comércio. O desempenho do comércio é calculado, a
grosso modo, segundo Jessé Montello, como uma
média ponderada entre o crescimento da indústria e
o da agropecuária. Se, portanto, o desempenho da
indústria chegar a registrar os 37o esperados por
Jessé Montello, o PIB de 1982 apresentará taxa
positiva.
No ano passado, para uma queda de 1,97o no PIB
a produção industrial registrou queda de 5,47o, a
agricultura crescimento de 6,87o e o comércio queda
de 3,77o. O setor de transporte e comunicações também apresentou queda de 0,57o e o item outras
atividades crescimento de 0,27o. O setor financeiro
não entra no cálculo da Fundação Getúlio Vargas.
As projeções de Jessé MonteÜo, no entanto, ainda
não estão suficientemente confirmadas pelas próprias estatísticas do IBGE. Os indicadores industriais continuam registrando recessão na indústria,
nos últimos meses, apesar da ligeira recuperação
observada. Em setembro, o indicador de produção
industrial que compara os últimos doze meses (de
outubro de 81 a setembro de 82) com os doze meses
anteriores ainda registra queda na atividade industrial de 5,187o.

Sx3

— prevê Camilo Pena, ressaltando porém
que, na pior das hipóteses, "o Brasil não
vai entrar em colapso, em 1983, conforme
estão anunciando, como também não fàítara com seus compromissos.
— Nós temos condições de pagar nossas dívidas, caso nos dêem condições de
exportar. Mas, para isso, independente
da boa vontade dos credores, a sociedade
brasileira tem de pensar em maior produtividade e mais competitividade — disse.

Ou eles compram nossas mercadorias e serviços ou nos oferecem melhores
condições para rolarmos a divida — declarou o Ministro, salientando que o país
"já tomou grande parte de medidas
que
se entendem serem do FMI. O Brasil as
tomou preventivamente, mas sem pedir
ao FMI".
Se eventualmente o mundo credor
não nos der condições de exportar, se não
comprarem mais, as coisas ficam difíceis

r

• DATAMEC S.A.
^
SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
de
Capitai Aberto
Sociedade Anônima
C.G.C. 33.387.382/0001 -07
PAGAMENTO DE DIVIDENDO
Avisamos aos nossos acionistas que, na Assembléia Geral Ordinária realizada em 30.04.82, foi aprovada a distribuição do 149
dividendo atribuído ao exercício financeiro encerrado em 31
de dezembro de 1981, na base de Cr$ 1,57 (hum cruzeiro e
cinqüenta e sete centavos) por ação, a ser pago a partir de 24
de novembro de 1982.
O pagamento do dividendo será feito na sede social da socledade, na rua Estrela n. 67 - 49 andar — sala 407, de segunda a
sexta-foira, no horário das 9:00 às 12:00 e das 15:00 ès 17:00
horas.
ATENDIMENTO
a) Pessoas Físicas
Receberão de volta, no ato, as cautelas apresentadas, juntamente com o cópia do recibo de apresentação de cautelas,
onde se fará a indicação do dia marcado para o recebimento
do dividendo.
b) Pessoas Jurídicas
Receberão os impressos o a orientação para o seu preenchimento no nosso Departamento de Ações. Será exigido procuração e cartão do C.G.C.
IMPOSTO DE RENDA
Serão observadas as disposições para sociedade de capital
aberto.
Pessoas Jurídicas
Desconto de 1595 (quinze por cento) sobre o montante do
dividendo.
Serão dispensadas do desconto do Imposto de Renda
Nota —
na fonte as companhias abertas, as pessoas jurídicas
imunes ou isentas do imposto de renda e as pessoas
jurídicas cuja maioria do capital, direta ou indiretamente, pertença a uma delas, mediante comprovação
dessa condição, através dos documentos referidos nas
instruções Normativas S.R.F. n. 008 de 22/01/81, e
n. 87 de 22/08/80, os quais ficarão em poder da
fonte pagadora à disposição do fisco.
Para gozarem da dispensa do desconto do Imposto
de Renda na fonte, as cautelas de ações nominativas
terão de ser apresentadas até o dia 23/12/82 e as
cautelas de ações ao portador até 23.02.83.
Pessoas Físicas
Desconto de 15% (quinze por cento) sobre o montante do
dividendo.
Por opção do beneficiário, o dividendo poderá ser
Nota —
recebido na forma da portador identificado ou no
anonimato.
No primeiro caso a tributação na fonte poderá ser
considerada como antecipação por ocasião da declaração anual de rendimentos do beneficiário (Deereto-Lei n. 1.790 de 09/06/80 art. 19). Para tanto, as
cautelas terão que ser apresentadas para processamento até o dia 13/01/83.
CORREÇÃO DA EXPRESSÃO MONETÁRIA
DO VALOR DA AÇÃO
Por ocasião do pagamento do dividendo, será aposto o carimbo
de alteração da expressão monetária do capital para Cr$
648.000.000,00 (seiscentos e quarenta e oito milhões de
cruzeiros).
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 1982.
A DIRETORIA
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SELEÇÃO

EXTERNA
EDITAL

NlVEL

OBJETIVO
Convocar o 2o grupo do candidatos inscritos na cidadã do Rio d» Jjiièlro [tara a realização
- Português, Matemática, Contabilidade Geral o Técnicas Bancarias e Comerciais.

-

28.11.82

exclusivamente
neste Edital.

candidatos

do 2C grupo, cujas faixas

A Fundação Legião Brasileira de Assistência comunica aos interessados que irá abrir inscrição de emprésas para a pré-qualificação e habilitação preliminares
para a futura concorrência acima assinalada, que se
destina a dar seguimento ao programa de complementação alimentar, com a fabricação e fornecimento de
alimentos destinados a complementação nutricional de
gestantes, nutrizes e crianças de 06 a 36 meses.
O Edital correspondente a esta pré-qualificação e
seus anexos estarão à disposição dos interessados, na
sede da LBA, à Avenida General Justo, n° 275 —
Sobreloja — Divisão de Material, Rio de Janeiro —
Capital —a partir desta data, até 24/12/82, das 13:00 às
17:00 horas, onde poderão ser retirados em uma (1) via
para cada interessado.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1982
(Ass.) FERNANDO FERNANDES GUEDES FILHO
CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL (P

8h 30 min
9h 00 min
9h 30 min
lOh 05 min
12ít 20 min
CONDIÇÕES

DE

PARTICIPAÇÃO

deverá chegar ao- local das provas no horário estabelecido, munido de:
ficha de inscrição;
documento oficial que o identifique;
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), lápis e borracha.
Nenhum outro objeto (livro, caderno, bolsa, máquina, etc}, pode ser levado para as salas do provas,
IMPORTANTE: — Em caso de extravio do original da ficha de inscrição (via I), o candidato deverá dirigir-se
a Agência Inscritora .antecipadamente, no horário normal de expediente, a fim de que lhe
seja lornecido o número de sua inscrição, informação imprescindível à participação no certame.
DE

LOCAIS

CENTRO-RIO

02500-3

06930-2

FAIXA NUMÉRICA
DE INSCRIÇÃO

INSCRITORA

AGÊNCIA

031SÜ-1

PROVA

-

METR.

-

METR.

ABOLIÇÃO-

e

.00929

a 01856 ... UNIVERSIDADE GAMA
tos Dumoni)
Rua Manoel Vilorino n°
a 02453

PASSIVO

|

Fortaleza(Ce), 09 de novembro de 1982

13«

Eiiomar de Abreu Braga
Diretor Financeiro

Teresmha Maria Cavalcanti Cochrane
Contadora CRC - CE n° M83

- Piedade

EDUCACIONAL
n°

108

VEIGA

DE

AL-

- Maracanã

INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO CELSO
LISBOA
Rua 24' de Maio n° 797 • Engenho Novo

01077

a 02139

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO RIO
NEIRO
Rua Mariz e Barros n° 273 - Tijuca

BANGU.

.01154

a 02306

FACULDADES
Rua Ibitiúva

METR.

BOTAFOGO.

.01170

a 03738

-

METR.

CAJU .

20300-9

-

METR.

CAMPO

25500-9

-

METR.

CINELÃNDIA.

METR.

AV.

11300-X

-

METR.

BANDEIRA

11450-2

-

METR.

16250-7

-

19025-X

27300-7
30450-6

-

34Ü90-X

RIO

BRANCO.

..... 00114

.01087

GRANDE ..„

a 00225.

a 02171

02874 a 05734.

METR.

COPACABANA.

00842

a 01680

METR.

DEODORO.

00538

a 01074.

METR.

FIG.

MAGALHÃES.

02170 a 04337.

37000-2

-

METR.

GLÓRIA.

.01858 a 03713,

37450-4

-

METR.

GOVERNADOR.

.01293

a 02585.

47540-8

-

METR.

JACARÉ.

00611

a 01219.

47600-5

-

METR.

JACAREPAGUÃ.

.01366

a 02729

52850-1

-

METR.

LEBLON

01172

a 02342

METR.

MADUREIRA.

02630 a 05259

54600-3

57750-2

62085-8

-

METR.

-

METR.

.03304

MÉIER.

N. SRA.

DA

a 06607.

.00810 a 01614

PAZ.

01334 a 02659.

METR. PENHA

68850-9

73660-0

-

METR. PRAÇA

75450-1

-

METR. RAMOS

83550-1

-

METR.

lliM'.n> 2

MAUÃ

00625 a 01247.

01570 a 03128

DE

JA-

INTEGRADAS SIMONSEN
151/193 • Padre Miguel

UNIVERSIDADE SANTA URSULA (Prédio VI)
Rua Fernando Ferrari n° 75 - Botafogo
.FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ADMINISTRATIVAS MORAES JÚNIOR
Rua Buenos Aires n° 283 - Centro

E

FACULDADES INTEGRADAS MOACYR SREDER BASTOS
Rua Engenheiro Trindade n° 205/229 - Campo
Giandi)
.COLÉGIO PEDRO II
Acesso pela Rua Piraüba s/n° (começa na
Fonseca Teles n° 168) • São Cristóvão
.UNIVERSIDADE SANTA
Rua Fernando Ferrari n°
COLÉGIO PIO XII
Rua Matiola n° 305

Rua

ÜRSULA (Prédio II)
75
Botafogo

Guadalupe

DO
.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
RIO DE JANEIRO • PUC (Ala Cardeal Leme)
Rua Marquês de São Vicente n° 225 • Gávea
BENNETT
n° 55 - Flamengo

.INSTITUTO METODISTA
Rua Marquês de ALrantes

COLÉGIO 3ENECISTA CAPITÃO LEMOS CUNHA
Estrada do Galeão s/n° (próximo a Rua Grão
de Areial - Ilha do Governador
.UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ (Pavilhão Paulo de Carvalho)
28 de Setembro
157 ¦ Vila Isabel
SUSE
Jacarepaguá

COLÉGIO SANTA EDWIGES
Rua Cândido Benfcio n° 850

DO
..PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
RIO DE JANEIRO ¦ PUC (Alas Fnngs u Kunnody)
Rua Marquês du São Vicente nu 22b ¦ Gávea
.UNIVERSIDADE GAMA
ta Ribeiro)
Acesso pela Rua Martins
UNIVERSIDADE GAMA
GD, Dl e Fl)
Rua Manoel Vitorino n°

FILHO

s/n° ¦ Piedade

Costa
FILHO
595

Mur-

(Pavilhão

ON,

(Pavilhões

- Piedade

DO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
RIO DE JANEIRO - PUC (Ala Cardeal Leme - 1o)
Rua Marquês de São Vicente n° 225 • Gávea
SOCIEDAOE UNIFICADA DE ENSINO SUPERIOR AUGUSTO MOTTA • SUAM (Unid. A)
Av. Paris n° 72 • Bonsucesso
.UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ (Pavilhão Haroldo Lisboa)
Rua Turfe Clube n° 5 - Maracanã
.SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO SUPERIOR AUGUSTO MOTTA - SUAM
(Unid. D)
Av. Londres n° 105 - Bonsucesso

.00997

a 01991

.CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
Rua General Canabarro n° 485 - Maracanã

ML 1 H. üAÜDE.

.00249

a 00496

.UNIVLHtilUAUU UO LSIAIH) DO HIO DE JANLIUÜ ¦ UEHJ (Pavilhão H.lrolllo Lisbu.i)
Rua Turlu Clube nu 5 - Mnrncjnü

SÃO

CRISTÓVÃO.

UJ450-X

-

METR.

TIJUCA.

.04857

a 09712

U3/U0-2

-

METH.

TIRADENTES.

.00645

a 01288

93050-1

-

METR.

VIC.

Luiz Gonzaga Furtado de Andrade
Presidente
Antônio Siebra Lima
Genèsio Bezerra
Alcimor Aguiar Rocha
Diretor de CrecMo Rutal e Industria!
Diretor de Crédito Geral, Cárnftioe Comercio Exterior Diretor Administrativo

37U

(Pavilhão San-

a 05199

-

CIRCULANTE E REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO

CIRCULANTE E EXIGIVEL
294.753.238.063,61 A LONGO PRAZO
293.896 679 871.58
1.766.188.433,80
Disponibilidades
Depósitos
76.753.239.198,17
Operações de Crédito
AVista 10.736.668.687,38
Rendas a Apropriar
A Prazo 4.527.328.741.52 15.263.997.428.90
(41.421.601,80)
237.142.090,47
Créditos em Liquidação
Despesas a Apropriar
(414.736.599.63)
Provisão para Créditos
Relações Interbancárias
de Liquidação Duvidosa
e Interdepartamentais
207.851.593.769,16
(709.601.447.92)
Relações Interbancárias
Obrigações por Empréstimos
69.294.920.603,90
e Interdepartamentais
207.983.758.005,37
Despesas a Apropriar
(81.188.754,45)
—
Banco Central
Obrigações por
Recebimentos Especiais
Recolhimentos e Depósitos
818.497.470,30
1.304.973.964.54
4 667 653.747,12
Outros Créditos
Outras Obrigações
677.119,459.16
Valores e Bens
3.277.782.168,10
4.406.991.102,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERMANENTE
3.711.603.381,97
Capital Social
2.750897.112,00
1.554.617.208,89
Investimentos
Reservas de Capital
970.686.519,34
Imobilizado
2.468.865.159,42
Reservas de Lucros
557.154.967,54
Provisão para Depreciação
(380.981.065,29)
Lucros Acumulados
128.252.503,77
81.797.741,47
Diferido
161.170.471,35
Provisão para Amortização
(12.695.662,52) CONTAS DE RESULTADO
Contas Credoras
16.490.943.026.94
Contas Devedoras
(16.329.772.555,59)
TOTAL
298.464.841.445,58 TOTAL
298.464.841.445.58

ASSOCIAÇÃO
MEIDA
Rua Ihituruna

FILHO

02600

10520-1

ENCERRADO EM 29 DE OUTUBRO DE 1982.
COMPREENDENDO AS OPERAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL E 63 AGÊNCIAS.

ATIVO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO ¦ UERJ (Pavilhão João l.yra.)
Rua São Francisco Xavier n
524 - Maracanã

a 10992

01235

ANDARAI

LOCAL

.05489

Companhia Aberta - GEMEC - 200/77/009 - Carta Patente n.° 7843 ¦ C.G.C. n.° 07196934

(Em cnintroa)

relacionadas

O candidato

——1—^^1————————í^^^

BALANCETE RftTRSMONSÂL SINTÉTICO

de inscrição estão

chegada dos candidatos ao local da seleção;
chamada dos candidatos ás salas:
fechamento ria entrada do prCdio;
inicio das provas:
término das provas.

Tome rtoí a na nia caderneta.

BflfKO
DOESTODO
DO CEARA 5A

numéricas

HORÁRIO

in" ti"i'in l

EDITAL DE LICITAÇÃO
(CONCORRÊNCIA N° 187/82)

dn-

Em nenhuma hipótese será permitido prestar prova em local diferente daquele definido no
local
presente Edital. É muito importante que o candidato verifique com exatidão o seu
de prova. Qualquer dúvida a respeito poderá ser esclarecida junto as respectivas Agências
Inscritoras, até o dia 26.11.82.

ATENÇÃO

LBA FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DF. ASSISTÊNCIA

FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA
DE ASSISTÊNCIA
AVISO

das oi ovas

DATA

Mlnimrto da Pmfiüncl» • Ai»ldtrtcl« Soei»!

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

BÁSICO l\l° 017

DE CONVOCAÇÃO

'"""" i iiiMBiiiiiiiiiiiiiiriiiim

mh i ywimiiiiiiiiwiiiiiiiii i i

Com relação ao fechamento da balança comercial, Camilo Pena disse que o
superávit, em 1982, ficará pouco acima
dos 500 milhões de dólares. "Mas em 1983.
o pais terá que atingir um superávit de 6
bilhões de dólares. E Isso não é uma
previsão, mas uma decisão adotada", observou.
Camilo Pena afastou qualquer especulação em tomo de novas medidas de
austeridade econômica para o próximo
ano.

DE

CARVALHO.

Rio de Janeiro

00772 a 01542

..FACULDADES INTEGRAOAS ESTÁCIO
Rua do Bispo i° 83 - Rio Comprido

DE SA

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ADMINISTRATIVAS MORAES JÚNIOR
Rua Buenos Aires n° 283 - Centro
.SOCIEDADE EDUCACIONAL PROFESSOR NUNO LISBOA
Av. Ministro Edgard Romero n° 807 - Vaz Lobo

(RJ), 09 de novembro

de

1982.

COMISSÃO ORGANIZADORA CENTRAL
"':

IBMtfewA '!»!eat'.li!-'-.
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ECONOMIA/NEGÓCIOS

? terça-feira, 16/11/82

1" caderno

Informe Econômico

O FMI e a Argentina
O FMI impôs à Argentina o controle
trimestral de seu programa econômico, como
condição para conceder o crédito st/and by de 1
bilhão 6(K) milhões de dólares, a ser liberado
provavelmente no ano que vem.
Segundo relato do correspondente em
Buenos Aires, Luís Cláudio Latgé, o presidente do Banco Central argentino, Júlio Gorizaléz
dei Solar, chegou de Nova Iorque otimista
quanto à possibilidade de levantar junto a um
consórcio de 50 bancos um crédito-ponte de 1
bilhão 100 milhões de dólares, para ser usado
enquanto não estão disponíveis os recursos do
Fundo.
Gonzalez dei Solar explicou que o FMI
"não impôs condições em matéria econômica"
— geralmente ele sugere medidas recessivas.
O programa e compatibilizado: prevê
aumento do Produto Interno Bruto, dos salarios, mudança na composição dos gastos públicos e redução do déficit fiscal — afirmou.
Para ele, o programa responde à necessidade de recuperar a economia — bastante
prejudicada pela quebra de empresas e sem
irisumos básicos para operar. E, com o aval do
FMI e o refinanciamento da dívida externa de
40 bilhões de dólares, crê que será possível a
reativação. Chegou a prever que a inflação
argentina, que anda em torno dos 15% ao mês,
será, em dezembro de 83, de apenas 3% ou
4%.
-— Nós reuniremos a cada três meses com
o Fundo Monetário e o único condicionamento
é que o programa tenha resultado. Do contrario, serão necessárias algumas modificações, e
serão feitas todas as que sejam necessárias —
afirmou o presidente do BC.

GATT estima em 40 países ameaçados de quebra
básico que elaboram, houve algum progresso em questões ligadas à exportação
de produtos agrícolas, mas ainda não se
obteve consenso em pontos tão importantes quanto o controle do protecionismo ou a extensão das normas do GATT
sobre livre comércio às exportações de
serviços. Os Estados Unidos querem controlar essas exportações, ponto rejeitado
pelo Brasil, que tem boas possibilidades
na área com suas empreiteiras e erripresas de engenharia.

Genebra, Suíça — O diretor-geral do
GATT (órgão da ONU para o comércio),
Arthur
advertiu ontem que
"mais de Dunkel,
40 países que estào sobrevivendo sob as asas protetoras do Fundo Monetàrio Internacional não poderão
cumprir seus compromissos, a curto e
médio prazos, se não puderem contar
com um nivel satisfatório de receitas provenientes da exportação"
Ele afirmou que o elo entre os sistemas
financeiro e de comércio internacionais
ainda não foi suficientemente enfatizado
nos preparativos para a primeira conferència ministerial do GATT em nove
anos, a ser realizada entre os dias 24 e 27,
em Genebra.
Dunkeí declarou que esses países seriam auxiliados se, nesse encontro, os
Ministros mostrarem sua determinação
em resistir a medidas protecionistas, Os
diplomatas que preparam o encontro revelaram à Reuters que, no documento

Argentina
Onze grandes bancos internacionais
aceitaram, em principio, conceder' um
crédito-ponte (bridge loan, antecipação
de empréstimos) de 1 bilhão 100 milhões
de dólares à Argentina, informou-se em
Buenos Aires. A primeira tentativa de
levantar o dinheiro falhou, mas depois
disso a Argentina conseguiu um acordo
com o Fundo Monetário Internacional.

IPSST0 S0BBE â H
PESSOA JURÍDICA
(Prof.
Atualização dos conhecimentos sobre
encerramento do exercício social

a

Legislação

Imposto

do

Antônio Zoccoli)

Stefano

administradores
Definições e tratamentos alternativos do lucro Remuneração de
Investi!
Propaganda
e Participação nos lucros Despesas incentivadas
Permanente Formação de Provisões e Reservas
Distribuição de Material Didático
'taradas 18 30 as 21 00
Realização 29 11 a 16 12 82 de 2" a 5a
horas
Local com estacionamento para seu carro IBMEC Av Beira
Mar s/n" (anexo ao MAM) - RJ Maiores informações e
220 b822 (ramal 6<») e 240-9934
Reservas Tels

visando

Renda

de

Gratificação
no Ativo
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a

26
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Rio

de

Janeiro

novembro

Informações
e reservas na sede do
IRH/FGV, à Av Treze de Mato 23/1 Io ou pelos
telefones 240-7024 e 240-1565
(P
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Mas não está de todo descartada — apesar
da viagem de Langoni não prever uma ida a
Jiddahj principal centro administrativo do Governo da Arábia Saudita — uma conversa com
as autoridades monetárias sauditas para que se
concretize o plano brasileiro de pagar os 100
mil barris de petróleo/dia importados diretamente da estatal Petromin, com crédito generoso e período de um ano de carência.

Bacia das almas

ELETR0BRAS
CELPA/COELCE/COSERN/CELPE/ENERSUL
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS (CAEEB)
CONVITE A FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - BRASIL
I PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA-EMPRÉSTIMO 2138-BR

Uma reunião do conselho de um fundo de
investimento ligado a um grande conglomerado financeiro chegou à conclusão que, "se as
empresas não estiverem suficientemente capitalizadas para enfrentar o próximo ano, terão
problemas sérios e poderão até ser negociadas
na bacia das almas", isto é, a preço inferior ao
seu valor real.
Na mesma reunião chegou-se à conclusão
que o essencial em 1983 é ter um capital de t>iro
sadio, sem recursos bancários, devido aos altos
custos financeiros, que podem corroer a saúde
da empresa.

Internacionais
A empresa elétrica (nacionalizada) francesa
Thomson-Brandt está montando um projeto
conjunto com a Matra e a CGE, também
francesas, para disputar o mercado norteamericano de videotexto com seu sistema Videotex. Para isso, criarão nos EUA a Vidcographic Systems of America.
ü banqueiro norte-americano David Rockefeller (Chase Manhattan) acha que a economia
dos Estados Unidos está em recuperação e que
a economia mundial melhorará no fim do
próximo ano. Ele está em Santiago e hoje
almoça com o Presidente Pinochet.
Em número de poços de petróleo perfurados, a Venezuela ficou à frente na America
Latina em 1981, com 1 mil 432, seguida do
Brasil, com 672, e Argentina, com 615. A
região em conjunto perfurou, ano passado, 3
mil 74 poços novos.
Já tem lugar e data a próxima conferência
ministerial da OPEP. Será em Viena, onde
está sediada a Organização, dia 9 de dezembro.
Petroleum Intelligence Weekly revelou que a
produção de petróleo no mundo ocidental,
excluindo-se os produtores da OPEP, ultrapassou os 20 milhões de barris em setembro, pela
primeira vez na história.

Bons ventos ^
^p tragam ao Econômico
São Contado.
%

CCONOMICO

§§§

inclusão
dos países membros da Comunidade Econômica Européia, como produtores,
no Acordo Internacional
do Açúcar será o principal
item da reunião da Organização Internacional do
Açúcar, que começa amanhà em Londres. A delegação do Brasil, que embarca
hoje à noite, é presidida
pelo secretário-geral do
Ministério do Indústria e
do Comércio, Marcos José
Marques, e dela faz parte o
presidente do Instituto do
Açúcar e do Álcool, Confúncio Pamplona.
O subsidio concedido pelos países europeus aos
produtores de açúcar de
beterraba, levando a uma
remuneração de 400 dólares, para uma venda no
mercado externo a 100 dólares, criou a situação de
"catástrofe" do mercado
de açúcar, segundo um
técnico do Governo, entre
os mecanismos propostos
para resolver o impasse,
esta a sugestão de redução
da produção de açúcar por
parte de todos os membros
da organização.
Um técnico do Ministério da Indústria e do Co-

mércio, que integra a delegação do Brasil à reunião
da OIA, disse ontem que o
Brasil vai destacar a necessidade de defesa do valor sócio-econòmico do
açúcar, mostrando o significado desta atividade para regiões pobres onde é
desenvolvida.
Os países europeus estão
exportando 5 milhões de
toneladas, enquanto o
Brasil, um dos três grandes produtores mundiais
de açúcar de cana, tem sua
quota fixada em 2 milhões
800 mil toneladas. O secretário do Ministério da Indústria e do Comércio,
Marcos José Marques,
anunciou que vai mostrar
a possibilidade de produção de álcool com os excedentes.
Ele acha que esta idéia
poderá abrir mercado para
os produtores nacionais de
componentes para usinas
de álcool e deverá ganhar
simpatia dos países europeus, pois a mistura de álcool anidro á gasolina permite a redução dos níveis
de poluição nas grandes eidades, a mistura de álcool
anidro à gasolina elimina o
uso de chumbo tetraetila.

Secratoria d» Plan»|am«nto da Pr«»id»ncio do Repúblico

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO F. SOCIAL

||E

A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS (CAEEB) receberá até às
14:00 horas (hora local) do dia 18 de Janeiro de
1983 no escritório do Coordenador de Compras - Av.
Rio Branco, 135, 129 andar, Rio de Janeiro, Brasil,
propostas lacradas para o fornecimento e entrega de
120.000 peças de MEDIDORES DE WATT-HORA
TIPO INDUÇÃO, para expansão dos sistemas de
subtransmissão e distribuição da CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ-COELCE, CIA.DE SERVIÇOS
ELÉTRICOS DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN, CIA. DE ELETRICIDADE DE PERNAMBUCO - CELPE, EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GROSSO DO SUL - ENERSUL,
representadas pela CAEEB.

INSCRIÇÕES
Período 17 a 30 11 82 (exclusive aos domingos*
Horário das lOh as 17 h
Locais
Escola Municipal Roma
Avenida Nossa Senhora de Copacabana 16b
RJ
Copacabana
Escola Municipal Celestino da Silva
Rua do Lavradio 56
RJ
Centro
Escola Municipal Rivadavia Corrêa
Avenida Presidente Vargas 1.314
RJ
Centro ¦
Escola Municipal Ministro Edgard Romero
Avenida Ministro Edgard Romero 31
Madureira - RJ
OBS.. A inscrição dos candidatos internos será efetuada no Departamento de
Recursos Humanos do BNDES no horário de 14 30h as 17 OOh nos dias úteis
Exigências
Apresentar cédula oficial de identidade
Fornecer 2 (duas) fotografias 3x4 recentes
Pagar taxa de Cr$ 800 00 (oilocentos cru2eiros)
exigência somente para
os candidatos externos
Firmar declaração de atendimento das exigências abaixo a serem compro
vados no ato de admissão
a) Ser brasileiro nato naturalizado ou português em gozo dos direitos
políticos comprovados por certidão fornecida pelo Ministério da Justiça
(Decreto 70 436 de 18 04 72)
b) Não possuir idade inferior a 18 anos e nem superior a 35 anos até a data
final das inscrições (exigência somente para os candidatos externos)
c) Possuir escolaridade mínima equivalente ao 1o grau completo
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares
II VAGAS

Admissional Cr$ 98 211,00
Após 90 dias Cr$ 115 332,33
IV - OBSERVAÇÕES
1) Todas as demais informações, bem como o Manual com programa e
instruções, serão obtidos somente nos locais das inscrições,
2) A prova de datilografia exigirá do candidato um mínimo de 180 toques por
minuto e precederá às demais provas,
3) Todas as provas serão de caráter eliminatório
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1982
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Para encontrar o emprego ou o
profissional Que você procura, ê só
(alar com 284-3737
0 telefone dos
Classificados
Jornal do Brasil

México fez
acordo duro
com os EUA
Rosental Calmou Alves
Cidade do México — No
momento mais crítico da
crise económico-financeira
do México, em agosto passado, os Estados Unidos
deram uma substancial
ajuda: 1 bilhão de dólares
como pagamento antecipado de uma compra extra
de petróleo, destinado a
suas reservas estratégicas.
Ontem, a revista semanal
mais importante do pais,
Processo, revelou as condiçóes impostas por Washington e acusou o Governo de "penhorar o petróleo e a economia do México durante um ano, por 1
bilhão de dólares".
A revista publica uma
cópia da carta de condi;
çóes, que vinha sendo
mantida em sigilo e destaca que o acordo compromete a independência do
programa econômico do
México, além de "violar
pelo menos duas políticas
claramente estabelecidas
pela Pemex (a estatal de
petróleo): nunca exportar
"Istmo"
petróleo de tipo
(de melhor qualidade) puro, mas sempre vender
misturas de "Istmo" e
"Maya" (óleo mais
pesado
e mais comum aqui); e não
enviar a um só país mais
de 50% das exportações totais".
PREFERÊNCIA
AOS EUA
Outra revelação é o preço do petróleo nessa venda
extraordinária: entre 25 e
35 dólares, a combinar no
início de cada trimestre. A
revista assegura que, no
primeiro período, os norteamericanos
compraram
esse petróleo a 25 dólares o
barril, quando a cotação
normal estabelecida pela
Pemex para o "Istmo" é de
32 dólares e a tabela dá
OPEP indica 34 dólares.
Com esse contrato, as
vendas de óleo mexicano
para os Estados Unidos,
que já estavam elevadas,
passaram de 875 mil barris
diários durante o mês de
agosto para 935 mil em outubro, o que representa nada menos de 54% das exportações globais da Pemex naquele mès.
Um convênio semelhante, embora com menos exigèncias e condições, tinha
sido assinado no ano passado, prevendo a compra
de 110 milhões de barris de
petróleo (misturado) para
a reserva estratégica, que
o Governo norte-americano vem juntando em Cavernas do Texas e de Louisiana, para enfrentar a
eventualidade de um novo
bloqueio dos países produtores de petróleo. O novo
contato aumenta a quantidade vendida pelo México
para essa reserva a 150 milhões de barris.
Um dos itens da carta de
condições, publicada na
íntegra pela Processo, diz
que a Pemex dará preferència ao Departamento
de Energia dos Estados
Unidos sobre todos os demais compradores estrangeiros, depois de satisfazer
sua demanda interna, para
garantir os volumes especificados".

BANCO CENTRAL DO BRASIL
.CAIXA,

São solicitadas propostas a fornecedores com sede
nos paises membros do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Banco MundialBIRD), Suiça e Taiwan, entidade que financiará a
compra do material a que se refere a presente concorrência. As propostas deverão ser obrigatoriamente apresentadas em modelos fornecidos pela CAEEB
e de acordo com as instruções e especificações por
ela preparadas, reunidas na "Documentação para
Propostas", disponível em português e inglês, que
será fornecida aos interessados mediante pedido ao
Coordenador de Compras, acompanhado da quantia
não reembolsável de Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros), por jogo de documentos, nos dois
idiomas. A "Documentação para Propostas" somente
poderá ser obtida no endereço acima mencionado.
Juntamente com as propostas os Proponentes deverão apresentar uma "Garantia de Proposta" não inferior a 5% (cinco por cento) do valor dos materiais
propostos.
Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 1982
A DIRETORIA

Comandante
para
QueenHsabeth,
temo em
vídeo cassete,
ipara

I

20 (candidatos internos)
40 (candidatos externos)
III — SALÁRIO (jornada de 7 (sete) horas diárias)

CONCORRÊNCIA N.° PE-500
CELPE

Essa

EDITAL SELEÇÃO PÚBLICA
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO REGIONAL
DO RIO DE JANEIRO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Filial do Rio de Janeiro, notifica os
mutuários abaixo relacionados no prazo máximo de 20 (vinte) dias. para
regularização das prestações de seus contratos habitacionais sob pena
de execução
825.090 — Norival Reis
828.238 — Maria Nir.eia de Azevedo Gomes
829.088 — Gilson Fernando Hochman
829.271 — Marilda Vaz Fernandes
831 287 — Vera Lúcia de Souza Vieira
832.651 — Vilmar Launndo de Azeredo
834 165 — Anlonto Wilson de M Brandão
840.501 — Antônio Arau|0 Souza Basilio
840.900 — Glauco tlimar de Aqumo e Silva
840.920 — Edson Gomes de Souza
841 201 — Manuel Fernando PC e Melo
843.155 — Soma Maria/fa Silva Rabello
847.834 — Sebastião Francisco dos Santos
847.916 — Oseas Mendonça Ribeiro
851 400 — Arquimedes Tavares de Miranda
853.851 — Rema!do Amorím Ftankhm
858.620 — Jorge Amaro de Freitas
860.330 — Marlene Messias Alcântara
862.085 — Edson Antunes Suzano
862.620 -- Adalberto Carvalho Brandão
LOCAL PARA PAGAMENTO
DICOB/RJ — Av Rio Branco. 174 — 16"
andar
(P

O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica
que fará realizar a TOMADA DE PREÇOS DERJA
N9 82/11, cujo EDITAL assim se resume:
OBJETO: confecção de 200 caixotes de madeira
para transporte de valores.
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: serão recebidas no dia 02.12.82, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Vargas, 84 - sala 609 • Rio de
Janeiro (RJ).
CÓPIA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: diáriamente, na Avenida Presidente Vargas, 84 - sobreloja - Rio de Janeiro (RJ), das 10:00 às
16:30 horas.

COMUNICADO DERJA N? 82/17

Rio de Janeiro (RJ), 11 de novembro de 1982.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

na segurança de edifícios!
^,^<^|^^ft-o»

O BatKa Ju gente

Econômico São Conrado,
no São Conrado Fashion Mall.J

Acordo do açúcar
incluir CEE
pode
—
Brasília
A

BNDES

Conversa direta
Um dos objetivos da viagem do presidente
do Banco Central, Carlos Geraldo Langoni, ao
Oriente Médio, precisamente ao centro financeiro de Bahrein —- onde atuam o Banco do
Brasil e o Banespa —- é convencer os grandes
bancos árabes — hoje os maiores detentores de
fundos livres do mundo — a ampliar seus
empréstimos diretos ao Brasil.
Nem que sejam empréstimos-ponte de 90
dias de prazo, porém indispensáveis para se
fechar o balanço de pagamentos este ano.

o

jIBMEC

Só em março
De um experiente empresário paulista ao
comentar que há um clima de calmaria, "como
se tudo estivesse sendo paralisado no país".
Parece que o país só voltará a sua
atividade normal após o dia 15 de março, com
a posse dos eleitos. Antes disso, temos o final
do ano, o Carnaval, a posse. No meio do
caminho ficam os comentários sobre perdas,
ganhos e uma série de projeções para o novo
ano.

JORNAL DO BRASIL

Representantes auion23dos em todo o Brasil

Central portaria Apartamento;
Etetróri ié&Caletivõ
Porteird
*¦
. :'- —
Amelco

Eis as exclusivas razões porque o sistema foi eleito pela maioria:
Funciona normalmente mesmo na falta de energia elétrica (sistema pilha-luz)
toque eletrônico modulado de chamada
4.000)
Integração opcionai dos dois sistemas: Central Portaria Apartamento (Linha
Porteiro Eletrônico Coletivo (Unha 3 000)
Permile que todos os apartamentos possam comunicar-se com a Portaria ou com o Portão
Principal, inclusive acionando a fechadura elétrica de entrada. Isto significa grande economia,
pois torna desnecessária a presença permanente do zelador
Você pode optar apenas pela Central Portaria ou pelo Porteiro Eletrônico Coletivo com
previsão de fulura integração dos dois sistemas.
Revendedor autorizado no Grande Rio:
Revendei
Empresa Comercial de Eauipamentos telefônicos Lfdo
R. Senador Dantas 117 grupo 1741
Fones: 220-6611 220-6203 220-6204 220-6256
Avenida Henrique Valadares 79 1 e 2'andares

A Amelco ECET!

J4ír ¦ fr

JORNAL DO BRASIL
^JPBMn

á

S 11 ¦

Rio de Janeiro — Terça-feira, 16 de novembro de 1982

Não pode ser vendido soparadamente

Brizola promete governar até com adversar:
Vidal da Trindade
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— Se eleito, governarei para todos,
sem discriminação. Nas minhas decisoes jamais farei distinção entre um
companheiro e um adversário — afirmou, ontem, o candidato do PDT, Leqnel Brizola, depois de votar no Colégio
Brasileiro de Almeida, em Ipanema.
Um coro de eleitores o saudou, de maneira entusiástica: "Um, dois, três, quatro, cinco, mil, queremos o Brizola Presidente do Brasil".
Para Brizola, "o Brasil não será o
mesmo, a partir de hoje", porque, "estas eleições e seus resultados não representam para nós questão de vida ou
morte". O candidato do PDT, ao ser
informado de que o IBOPE, em seu
prognóstico eleitoral, o apontava como
vitorioso, disse que não estava disposto
a assim se proclamar: "Vamos aguardar um pouco mais, porque daqui a
pouco as urnas começarão a falar".
O voto

"'-¦,¦"¦..:;-.

O candidato do PDT não quis dizer
em quem tinha votado para deputado
federal, deputado estadual e vereador.
Declarou-se entre "o bom e o ótimo" e
explicou:
O bom é que o partido está feito,
vai eleger boa representação e o ótimo é
que possivelmente a população irá nos
outorgar a sua confiança na disputa
para o Governo do Rio de Janeiro.
Brizola chegou à sua Seção Eleitoral com a neta Laila, de 7 anos, filha de
Neuza, sua filha mais nova. Com a
menina no colo foi filmada pelas equipes de televisão da BBC-TV e da Visnews, da Inglaterra; a ZDF (Canal 2) da
Alemanha Ocidental; e a TV-Globo,
TV-Bandeirantes, TV-Educativa e
TVS, do Rio.
Enquanto Brizola conversava com
jornalistas, os trabalhos da 216a Seção,
da 18a Zona Eleitoral, foram praticamente interrompidos. Sob os gritos de
"já
ganhou", o candidato do PDT
afirmou:
Contribuímos com nosso papel
para a democracia. Honestamente devemos considerar que a campanha eleitoral se desenvolveu relativamente em
bom nível de ordem e de garantias.
Ressalvamos, apenas, episódios lamentáveis, mas de pequena relevância, como os conflitos de rua, certos aspectos
do jogo sujo. Escândalo mesmo foi o
derrame de dinheiro de origem suspeita, criando na impressão de todos um
julgamento muito ruim, Devemos lamentar, ainda, o desrespeito ostensivo
e reiterado à Justiça Eleitoral.
O programa
Sempre ressalvando que não falava
como candidato eleito, Brizola se aniscou a falar de programa de Governo:
Nesses 18 anos, os tecnocratas
dominaram e estruturaram nesse tempo, certas formas de programa que não
são as nossas. A administração pública
está desorganizada, sempre à margem,
abandonada, ou servindo ao capitalismo selvagem. Agora vai mudar. Vou

Brizola, depois de votar, saudou o fim de uma "longa noite" e o início de um "novo ciclo

resumir meu programa dizendo que a
nossa preocupação permanente vai ser
trabalhar pelo ser humano, desde as
suas garantias civis.
Brizola considerou "altamente honrosa" a missão de governar o Estado do
Rio: "Só peço a Deus, forças e lucidez
'
para corresponder ao que a população
espera de mim". O candidato do PDT
autografou vários modelos de cédulas
que as crianças lhe estendiam e de
Ipanema seguiu para Copacabana ao
encontro de sua mulher, Neuza. Ao descer do carro foi abordado por um rapaz
com a camiseta do PMDB, que lhe
"O
perguntou:
que o Sr foi fazer no Rio
Grande do Sul? Dar a vitória a Jair
Soares?". A resposta de Brizola saiu
rápida: Eles (Pedro Simon e Jair Soares) vivem brigando, mas não tardarão
a se juntar no PDS contra nós".
Ao voltar para casa, encerrando
sua conversa com a imprensa, Brizola
vaticinou:
Se eu for eleito, pela importãncia dessa decisão da população no conjunto do país, estaremos marcando o
inicio do fim dessa longa noite. Será o
início de um novo ciclo.
História e destino
Esta vai ser a função mais honrosa que já desempenhei em minha
vida. Vou dar o que não dei em tantos
anos de carreira política. Sei que sou
portador de contribuições importantes.
É a história, o destino, a população nos
colocando numa posição de pensar
grande — afirmou ontem à noite, em
entrevista à RÁDIO JORNAL DO
BRASIL, o candidato do PDT ao Governo do Estado, Leonel Brizola, que,
cauteloso, espera o resultado das umas,
"com humildade".
Brizola previu que seu relacionamento com o Governo federal será "delicado e complexo: um jogo de xadrez
complicado". Chagas Freitas segundo
ele, "deixará um testamento tenebroso,
um mar de cumplicidades, cheio de
formigas e gafanhotos famintos". "Não
vamos trabalhar para colocar terra no
pé de milho deste capitalismo selvagem, mas em favor do ser humano, por
uma sociedade fraterna" — acrescentou, anunciando que pretende criar no
Rio de Janeiro "um pólo de idéias".
O candidato do PDT ao Governo
admitiu a possibilidade de formar
alianças com correntes políticas afins,
"em
prol de uma visão socialista e
democrática da vida brasileira, sem sacrificio do programa do Partido":
O Brasil só conseguirá superar
os impasses através de uma visão sócialista de seus problemas — ele acredita.
Honradez, eficiência e capacidade técnica são as principais qualidades que
exigirá dos homens que irão constituir
seu secretariado.
Deveremos eleger entre 35 e 45
deputados federais e o Partido ressurgirá a partir de duas grandes bases: Rio
de Janeiro e Rio Grande do Sul —
concluiu Brizola, que se encontrou com
Lysàneas Maciel nos estúdios da emissora.

.Moreira r eafirma que será eieit o governador do Rio
Serei eleito.
Esta foi a primeira declaração do candidato do PDS, Moreira Franco, ao chegar ontem,
às 10hl5min, à porta da 114a
Zona Eleitoral, situada na Associação Atlética Banco do Brasil,
em Niterói. Calça jeans, camisa
de linho azul-claro bem passada, cabelos ainda úmidos, olheiras acentuadas. O mesmo sapato bege que usou durante toda a
campanha. Saltou da caminhonete branca e caminhou pela
rua, saudado por muitos eieitores.
Paciente, até mesmo quando
uma moça, à sua passagem, gritou: — Brizola aí, ô meu!. Moreira respondeu com um sorriso.
Hoje vamos dar uma
grande demonstração de que
acreditamos no processo democrático inaugurado pelo Presidente Figueiredo — disse. "A
minha geração deve fazer deste
patrimônio, o voto, algo indestrutível, um capital para ampliar um regime estável, duradouro. Estas eleições represen-

^-"^

tam uma experiência excepcionalmente rica. Para o povo significam muito. Eu acredito na
pluraridade de idéias, na liberdade de manifestarmos nossa
palavra e expressarmos o que
pensamos.
Moreira Franco demorou
pouco mais de um minuto para
sair da cabina n° 2 da 142a Seção
Eleitoral. Ele não quis revelar
sua chapa: "Moreira Franco!
Célio Borja!" exclamou, enfático — mas se confessou "muito
feliz de ter participado desta
campanha, que marca o reencontro do povo com a liberdade
e a democracia". Ao fazer um
balanço da campanha, apontou
duas conquistas: "Estimulei reflexões sobre a vida do homem
deste Estado e abri uma alternativa de mudança.
Farei o maior Governo
que o Estado já teve — prometeu, E, quando quiserem saber o
que faria, se não se elegesse, o
ex-Prefeito de Niterói repetiu;
Serei eleito.
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Na cabina, Moreira preenche a cédula eleitoral de pé,
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JORNAL DO BRASIL

Votação de Brizola dá maior bancada ao
Em prognóstico diITJfr |
vulgado pela Rede Globo
de Televisão, o IBOPE
jrjLJ
L *™*^
apontou o candidato do
PDT, Leonel Brizola, co,„,.£!? ,
mo o Governador eleito
do Estado do Rio, com 31,3% dos
votos válidos. Deu o segundo lugar a
Moreira Franco, do PDS, com 26,8%,
O desempenho de Brizola e Moreira
terá reflexo nas novas bancadas federal e estadual. Em 28 candidatos à
Câmara dos Deputados, que considerou eleitos, o IBOPE relacionou 10 do
PDT, 9 do PDS, 4 do PMDB, 4 do PTB
e 1 do PT.
Miro Teixeira, do PMDB, fica em
terceiro lugar, segundo o prognóstico
do IBOPE, com 14,1% dos votos; Sandra Cavalcanti, do PTB, em quarto
com 8,9%; e Lysâneas Maciel, do PT,
em último, com 3%. Para o IBOPE,
que fechou o prognóstico domingo à
noite, havia uma tendência de anulação de 9,7% dos votos. A faixa de
indecisos era de 6,2%.
Os deputados
O Estado do Rio elegerá 46 deputados federais e o IBOPE apontou,
ontem, como eleitos os seguintes candidatos:
Bocaiúva
Timóteo,
Agnaldo
Cunha, Clemir Ramos, Jiúlio Caruso,
J.G. de Araújo Jorge, José Colagrossi,
José Frejat, Mário Juruna, Sebastião
Nery e Walter Casanova, pelo PDT;
Alair Ferreira, Álvaro Valle, Amaral
Neto, Eduardo Galil, Léo Simões, J.
Joaquim Figueiredo, Osmar Leitão
Rosa, Rubem Medina e Simão Sessin,
pelo PDS; Carlos Peçanha, Jorge Leite, Márcio Braga e Marcelo Medeiros,
pelo PMDB; Celso Peçanha, Jorge
Cury, Roberto Jeferson e Rubem
Dourado, pelo PTB; e José Eudes,
pelo PT.
A surpresa aparente da relação de
prováveis eleitos apresentada pelo
IBOPE é Carlos Peçanha, do PMDB.
Ex-Prefeito de Campos,.de linha chaguista, ele poderá, se mantiver a posiçâo até o fim, sepultar a carreira do
Deputado federal Walter Silva, do antigo PMDB, que era, desde 1970, um
dos parlamentares mais votados na
Região Norte Fluminense.
No arrastão da votação de BrizoIa, o PMDB, sempre de acordo com o
prognóstico do IBOPE, será afetado
seriamente nas suas bancadas federal
e estadual. No primeiro caso, a sua
representação cairá de 18 para 11 ou
12, e no segundo — numa das maiores
catástrofes da presente eleição — de
48 para 11 ou 12.
O IBOPE também previu a vitócandidato do PDS, Waldenir de
do
ria
Almeida Bragança, para a Prefeitura
de Niterói, seguido de João Batista da
Costa Sobrinho, seu companheiro de
sublegenda. A Prefeitura de São Goncalo também ficará com o PDS. E,
numa das grandes surpresas, nas
disputas municipais que se mostravam polarizadas entre o PMDB e o
PDS, o IBOPE prognosticou a vitória
do PDT para a Prefeitura de Nova
Iguaçu, o mais importante colégio
eleitoral do interior.

Ronoldo Theobald

A evolução do voto vinculado

Caputo
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15 de novembro

25 de outubro

A vinculação de votos não foi obstáculo para Brizola. Ele puxou o PDT em 33 dias
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O prognóstico final do IBOPE
sobre a eleição para o Governo do
Rio de Janeiro apenas confirma,
com algumas alterações percentuais, a colocação dos candidatos na
preferência do eleitorado constatada pelas pesquisas realizadas nos
dias 13 e 25 de outubro. O candidato
do PDT, Leonel Brizola, subiu, nesse período, de 24,5% para 31,3% e
teve sua liderança mostrada pelas
pesquisas confirmada pelo prognóstico. Já o candidato do PDS, Moreira Franco, que vinha em segundo
lugar, manteve essa posição, apesar
de ter alcançado o índice de 26,8%,
contra os 17,4% que a última pesquisa lhe conferiu.
As variações percentuais de
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Brozola e Moreira mostram que, na dera elevado número de cadeiras na
reta de chegada da eieição, a vincu- Câmara dos Deputados e Assemlação somou mais para o candidato bléia Legislativa exatamente em dedo PDS, beneficiado pela estrutura corrència da vinculação. A decomque seu Partido tem montada no posição da candidatura Miro TeixeiEstado. A melhor organização do ra arrastou consigo a estrutura do
PDS sobressai, de imediato, nas 23 Partido — mais de 30 prefeituras —•
prefeituras que possui, contra ne- que lhe poderiam servir como base
de sustentação.
nhuina do PDT.
Quanto a Sandra Cavalcanti, a
As fortes tendências declinantes
dos candidatos do PMDB, Miro Tei- vinculação contribuiu para retirar
xeira, e do PTB, Sandra Cavalcanti, as poucas chances que sua cândidamanifestaram-se tanto no sistema tura ainda tinha, principalmente em
de voto vinculado quanto em ter- conseqüência da inexpressividade
mos de preferência pessoal pelos eleitoral dos candidatos ao Senado
candidatos. O mau desempenho de que o PTB apresentou. O candidato
Miro Teixeira atingiu seriamente a do PT, Lysâneas Maciel, nunca
representação do PMDB, que, se- apresentou qualquer possibilidade
gundo o prognóstico do IBOPE, per- de êxito, com ou sem vinculação.

A evolução sem vinculação

Caputo

Sandra 45.9
38.5 Brizola
/

/
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25.5 Moreira
Miro 24.5

14.0 Miro
11.0 Sandra
Brizola 6.6
Moreira 4.9
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Agosto Setembro Outubro
Dezembro
junho

Sem vinculação, Sandra liderou até agosto. E daí em diante só fez cair

TV influiu nos resultados
A campanha eleitoral no Estado
do Rio viveu seus maiore lances na
televisão. E pode ser dividida em
fases: na primeira delas, em março,
Brizola, Lysâneas e Miro já eram
candidatos, mas Sandra reinava em
O Povo na TV, da TVS.
De março a junho, era fase dois,
Brizola começa a aparecer, ainda
que raramente, em programas de
entrevistas. Miro inicia sua campanha e, aos poucos, intensifica o número de comerciais na tevê.
Entre junho e agosto, O PDS

troca Emílio Ibrahim por Moreira
Franco e, à medida em que o novo
candidato cresce, a intenção de voto
em Sandra Cavalcanti diminui. Miro é puxado por artistas. É a fase
três.
Começam os debates, o confronto direto. É a fase quatro. O ritmo de
subida de Moreira se altera de agosto para setembro e começa uma
pequena queda. Brizola sobe a cada
debate e Miro e Sandra caeam rapidamente.

Prestes diz que
votou em Brizola
a
par n gan
9?

Previsões continuam inalteradas

Na segunda quinzena de setembro, começa a Lei Falcão, os candidatos mantêm os seus movimentos,
quase por inércia. Só Brizola sobe,
todos caem. É a fase cinco.
Em fins de outubro, Moreira
Franco volta à tevê, seja com os
comerciais de seu livro, seja ao receber o Presidente Figueiredo. Começa um novo movimento de subida.
Brizola, fora do ar, perde um pouco
de ritmo, mas continua crescendo. É
a fase seis e a última participação da
TV na campanha.
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Prestes disse que não votava há 22 anos

0 nume de Moreira Franco
não consta da pesquisa de marco

A distribuição das cadeiras
Com base no prognóstico do
IBOPE, as 46 cadeiras de deputado
federal pelo Estado do Rio seriam assim distribuídas:
PDT
16 ou 17
PDS
13oul4
PMDB
8ou9
FfB
4 ou 5
PT
lou2
Para a Assembléia Legislativa do
Estado, com 70 cadeiras a preencher,
as bancadas seriam assim formadas:
PDT
23 ou 24
PDS
20ou21
PMDB
11 ou 12
PTB
6ou7
ou 3
PT
2

CÍVICA.

Às dez horas da manhã de ontem um
cidadão de 84 anos, trajando sóbrio terno
azul, percorreu a pé o caminho de sua casa à _
34a seção da 17a Zona Eleitoral, na Gávea,
para repetir, depois de 22 anos, o ato de
votar. Era Luiz Carlos Prestes, acompanhado da mulher Maria Ribeiro, de um dos seus dez filhos, João, do cantor Taiguara, que
afirmou: "Desta vez voto para ganhar."
Fazia alusão ã última vez em que votou
no Brasil, em 1960, no General Lott, derrotado por Jânio Quadros. Ontem votou em
Brizola e não fez segredo disso. Sua chapa
(Brizola, Darcy, Saturnino, Dornellas, Chuai
e Antônio Pereira) era distribuída em forma...
de cédula na Escola Manoel Cícero, na Praça
Santos Dumont, mas ele não se importava
por não ser reconhecido pelos mais jovens
(como Vanda, 29 anos, ou o motorista Hilário, de 23) e aguardou na fila sua vez de votar.
Prestes brincava com Johanna Steindorf, cinco meses, filha de alemães e, enquanto alguns eleitores mais velhos já o apontafavorável ou comentavam com expressão
rios do tipo "voto no PDS e nunca o vi
porque só conheço gente boazinha", Luiz
Carlos Prestes, ex-Secretário Geral do Partido Comunista Brasileiro, ex-senador (1945),.
com seu nome ligado à famosa Coluna e à
Intentona Comunista de 1935, votou numa
cabina em frente à de sua mulher.
Depois, sorrindo para os mesários recolheu o título n° 170304 que utilizava pela
primeira vez e, já do lado de fora, em frente
ao Jockey Clube, onde pouco depois, votaria
a candidata a Governador do PTB, Sandra
Cavalcanti, Prestes falou para algumas pessoas que o aguardavam.
Prestes vai caminhando, junto com Maria, João, Taiguara, pela Rua dos Oitis em
direção a seu apartamentoma Rua das AcáOscar Nie-.
cias, cedido pelo velho amigo
"só
meyer que apoia o PMDB
porque ele não
sabe dizer não", justifica. Explica que sua
"robustez" se deve às longas caminhadas
"60
quilômetros por dia".
que fez no passado,
Diz que a legalidade do PCB vai depender dos militares e nega a frase publicada na
imprensa como sendo sua, garantindo que a
Presidente Figueiredo não terminará seu
mandato.
O marxismo não me dá o dom de ser
profeta, garante.
Em seguida, já na portaria de seu edifí-.
cio, antes de entrar, pelas mãos do porteiro.
Valdir, disse ter resistido nove anos na prisão
e garantiu ser um lutador até o último minu- ~
to de sua vida.
Estamos vivendo um momento revo-:.
lucionário. O povo carioca provou que édemocrata, oposicionista. Vamos chegar àosocialismo, não posso prever datas, mas ainda vamos construir o comunismo no Brasil.
Se eu pego? (ele ri, numa das raras vezes)
Não pretendo ser eterno.
Rádio JB
Hoje, às 8 horas da manhã, entrevistas
exclusivas de Miro Teixeira, Lysâneas Maciei e Leonel Brizola.
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Almlr Veiga

Miro nao cre em
derrota mas aplaude
qualquer resi
— Perdendo ou ganhando, vou bater palmas para
o resultado das urnas. E espero que o eleito, qualquer
que seja, promova a justiça social, como farei se
' vencer, e desenvolva este Estado, fazendo com que
sua voz seja ouvida no cenário nacional neste momento de redemocratização do pais.
Foi o que afirmou ontem, às 16h30min, o cândidato do PMDB ao Governo fluminense, Deputado Miro
Teixeira, depois de votar na Ia Zona Eleitoral, localizada no prédio da Secretaria Estadual de Fazenda, na
Rua da Quitanda, em companhia da mulher, Leonora. Ele mostrou-se táo confiante na vitória que preferiu náo responder à pergunta sobre o rumo que
tomará
sua vida, caso seja derrotado.
;
—• Esta hipótese náo existe — disse.
Em seguida despediu-se dos mesários e deixou a
Secretaria em direção à Rádio Jornal do Brasil, onde
concedeu demorada, entrevista. Ele havia ficado em
casa até as 15hl5m; quando acompanhou Leonora
até o Itanhangá GolfClub, na Barra da Tijuca, onde
votou.
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Entrevista
;

Miro acusou o Serviço Nacional de Informações
(SNI) de ter deflagrado "campanhas de demolição,
nos moldes da Centrai Intelligence Agency (CIA)",
contra ele e outros candidatos do PMDB, através da
difusão de boatos entre diversas categorias profissionals. Classificou o SNI de "obscuro e fantasmagórico", situando-o como "uma nova sigla partidária em
jogo no pleito".
Afirmou que esta estratégia do SNI visa a reduzir
a presença da Oposição no futuro Congresso e no
colégio eleitoral que escolherá o futuro Presidente e
do PMDB na
previu que a eleição de governador
maioria dos Estados, como espera, "obrigará o Governo a deixar de lado sua vocação de editar pacotes
para negociar soluções com a Oposição".

¦

............

.;..

-

...

KS^^SatírS^&ffiÈS^iáKíEsSoE.'«

Ganhe ou perca, Miro disse que aplaudirá o resulb
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é urna e o resultado da urna só se sabe
depois dela aberta. Eu acho que o povo é sábio e justo
e o povo brasileiro está consciente". Foi o que disse
ontem o Governador Chagas Freitas, ao ser indagado
sobre a última pesquisa do IBOPE, que aponta o
candidato Leonel Brizola como vencedor das eleições
para o Governo do Estado.
Chagas Freitas demonstrou estar otimista quanto à vitória de seu candidato, confirmou ter votado no
Deputado Miro Telxeira,"mas o restante da chapa é
segredo". Disse que por ser partidário do PMDB,
"evidentemente, desejo a vitória do meu candidato e
do meu Partido, como todos os outros candidatos
desejarão a vitória dos seus".
Urnas Sagradas
Às 16h, como estava previsto, o Governador
Chagas Freitas chegou à Igreja do Santuário de
Fátima, na Rua do Riachuelo.
Sorridente, mas demonstrando nervosismo, o Governador dirigiu-se a todos, desejando "boa tarde" e,
na sala de votação, recebeu da mesária Ana Cristina
Ferreira a cédula: demorou dois minutos para preencher, sentado na cabina da seção 105 da 2a Zona
Eleitoral. Após assinar a folha de votação, Chagas
Freitas cumprimentou a todos da mesa, despedindose do presidente, Walter Gonçalves, a quem deu um
abraço.
O Governador portava um titulo de eleitor de n°
74.286, com o qual votou apenas duas vezes. Na seção
105 estão inscritos 431 eleitores e Chagas Freitas foi o
334° a votar ontem, quando náo havia ninguém na
sala de votação, a não ser os mesários.
Depois de votar, Chagas Freitas, ainda na sala de
votação, deu uma rápida entrevista à imprensa. Sobre a mensagem que enviaria ao futuro Governador
do Estado respondeu: "Espero que seja um governador que cuide com grande amor das coisas do nosso
Estado. Eu quero que ele saia do Governo, ao terminar o seu mandato, com a consciência tranqüila como
eu sairei, ao terminar o meu.

Sandra votou em 30 segu FlCtOS
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Ao contrário dos
quatro
data do PTB ao Governo do Estado, Sandra Cavaicanti, esperou na fila, durante uma hora, a sua vez de
votar. Às llh30min, quando chegou ao Jockey Club,
ela disse estar "absolutamente confiante na vitória";
mas antes de se aproximar da urna, sua opinião sobre
o resultado da eleição já havia mudado:
Esta eleição é tão misteriosa, com tantos fatores desconhecidos sendo testados, que não dá para
ter idéia de que vai acontecer. O mais importante;
porém, é que náo haverá derrotados,' mas quatro
pessoas que tentaram e não conseguiram chegar ao
Governo. O que importa é que nós plantamos a
semente da democracia.
Com duas de suas irmãs, Maria da Graça e
Conceição, Sandra Cavalcanti chegou ao Jockey dirigindo seu Belina, foi até a 47a seção eleitoral, apanhou
a senha número 191 e entrou na fila. Ela disse
considerar Miro Teixeira o seu adversário mais forte,
devido à estrutura do PMDB no Estado, e garantiu
Moreira
que a máquina do PDS não conseguirá eleger
Franco, porque o eleitorado fluminense "não daria
este prêmio ao Governo".
Sandra classificou o candidato do PDT, Leonel
Brizola, de "oposicionista muito radical" e disse que o
eleitorado do ex-governador gaúcho, assim como o do
PTB, dará "um voto de raiva". Se eleita, afirmou que
dará prioridade às frentes de trabalho e ao aumento
da produção agrícola.
E se não for eleita?
Nem cogitei ainda desta hipótese, porque pretendo governar.
Depois de votar em 30 segundos, às 12h40min,
Sandra declarou que, a partir desta eleição, o Governo federal "será pressionado a realizar eleições dlretas para Presidente da República" e acrescentou:
"Qualquer resultado revela a vontade soberana do
povo. Eleição é só um episódio na vida política e
quem não entra para perder ou ganhar não é democrata".
Sandra anunciou que viajará hoje para um sítio,
estar convicta da eleição direta para Presidente de onde acompanhará a apuração.
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Sandra acha eleição
misteriosa e não
encontra derrotados
adversários, a candiseus

Cynthia Brito
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urnas porque considera importante respeitar a vontade do povo
Ronaldo Theobold

Chagas diz que povo
é justo e espera a
abertura
das urnas
"Urna
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Lysâneas interrompe
votação e protesta j
contra erro do TRE

O candidato do PT ao Governo do Estado, Lysàneas Maciel, interrompeu a votação por 40 minutos e
exigiu a presença de um Juiz eleitoral na 324a Seção
da 5a Zona Eleitoral, em Copacabana. Ao entrar na
cabine para votar, constatou que a listagem de candi'¦ •'
'¦¦¦-¦
¦
¦ . ¦.
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datos do PT não havia sido corrigida, conforme
determinação do TRE.
Afirmando que "isso pode anular a eleição", Lysãneas Maciel se disse revoltado com a falta de palavra
do Presidente do TRE, "que me garantiu no sábado
que novas listagens com o nome correto do Partido já
haviam sido distribuídas e a votação só seria iniciada
após a correção manual nos nomes e números dos.
candidatos". Lysâneas após reunir-se com o Presidente do TRE Marcelo Santiago Costa, que fez um
apelo pelas rádios e TVs para que os presidentes de;
mesas corrigissem as falhas, percorreu diversas se:«IP^ 3aWr»life^ww8l'
ções eleitorais e constatou as mesmas incorreções.
Lusâneas Maciel chegou à agência da Caixa Econômica, na Rua Barata Ribeiro 379-A, onde votou as"
10h25min.
Lysâneas gastou 2minl0s para votar, e ia depositar o voto na uma, quando foi informado"seu
pelo Presivoto vai
Mondei,
121,
Mauro
seção
da
dente
que
'
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canto, mas tem o mesmo valor". Lysâneas rasgou sua
? -.
cédula e foi votar novamente, na seção correta.
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Ao entrar na cabine, Lysâneas chamou o Presidente da seção, Antônio Diegues Filho e denunciou;
"o nome do Partido não e Partido Trabalhista e
alguns números e nomes estão trocados". Antônio
Diegues Filho reconheceu os enganos, apresentou a
lista do TRE com as correções.
O presidente da seção foi instruído pelo cândidato do PT a suspender a votação até a chegada de um
Juiz eleitoral. Após 40 minutos de espera — o Juiz não
chegou — o Presidente da seção resolveu corrigir a
COM O presidente da mesa e rasgou a cédula. Depois, votou outra vez
mão a listagem, e, finalmente, Lysâneas votou.
.ysâneas votou na çegao que nao era a sua, ú.
'¦'¦¦--.
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Coordenador do TRE receia dificuldades na apuração
Cegos votam
no Méier em
seção própria
Joelle Rouchou
O voto é secreto e no escuro para
os 264 cegos que votam na 170" seção, da 20" zona eleitoral. Ali, na
Maternidade Carmela Dutra, sob o
calor sufocante do Méier, a votação é
demorada e as mesárias têm trabalho dobrado: orienta os leitores e
encaminha cada um desde a fila até a
mesa, indo às cabinas, a urna e, finalmente, até a saída.
Na fila dos eleitores, em frente à
Maternidade, Edna — que não quis
revelar o sobrenome — distribuía capas de plásticos com nomes de candidatos do PMDB contendo chapa
faz
em braille, Edna, cega também,"mas
campanha para um parente,
não vou dizer quem é". Bengala na
mão, explicava pacientemente a cada pessoa a importância de votar no
PMDB.
Reclamações
Na fila de espera, munidos de
suas senhas, os cegos não conseguiam controlar a ordem de entrada,
pedindo a guardas e acompanhantes
para que lessem os números de suas
senhas escritas a tinta. As seis mesarias, presididas por Eleny Reis, não
têm prática em braille, mas explicavam aos eleitores na cabina que de' vTeriam
apenas escrever o número de
seus candidatos. O pastor Dilson
Mattos Pereira, 42 anos, afinador de
piano e professor no Instituto Benjamin Constant, ajudou o trabalho das
mesárias emprestando dois aparelhos regrete. que escrevem em braille, e assessorando os cegos. Uma das
reclamações dos cegos foi o tipo de
papel empregado para a eleição. Esperavam que a cédula fosse especial,
em cartão para que pudessem ler o
como sugere o pasque escreveram,
tor Dilson: "A cédula deveria ser
igual ao sistema comum, apenas em
papel mais grosso, para que não fure
como este e que possamos ler em
braille o que escrevemos."
O furo nas cédulas não anula o
voto, pois — para quem enxerga — é
possível ver o que está escrito e assim contar o voto. Joaquim Pinto
Neto, 47 anos, reclamou do papel: "É
humilhante recebermos o mesmo papel, que acabamos furando por ser
muito fino. Claro que todos vão poder ver o voto, mas nós gostaríamos
de sentir se escrevemos certo ou
não."
Na cabina não havia a lista dos
candidatos escrita em braille e os
cegos guardaram os números de seus
candidatos ou trouxeram uma colla
em braille, como Albertino da Costa,
42 anos: "Trouxe o regulamento da
eleição em braille e os nomes e numeros dos candidatos. Tenho também
uma guia para ficar treinando enquanto não chega minha vez. Olha
aqui, tudo começa com três, a oposição da oposição."
As mesárias entregavam guias
do tamanho da cédula com janelas
no lugar dos números dos candidatos
e com uma cédula no interior. Cada
cego perfurava naquele espaço o número de seu candidato. O tempo de
votação de cada um era de — em
média — 10 minutos, e todos aguardavam pacientemente. Albertino
vota desde 1958 e que
lembra
"caneta que
é mais rápido que braille".
Tenta furar fila e com seu jeito alegre
e comunicativo consegue um lugar
entre os primeiros. Conversa com
Maria Cristina Colchone, 23 anos,
não entendendo seu voto para Sandra Cavalcanti. Ela explica que
"uma mulher no Governo deve melhorar as coisas, pois nenhum outro
ajudou os cegos. Estudo Pedagogia
na Gama Filho e fiz o curso Normal.
Tentei trabalhar, mas não tem chance de emprego para cego".
No encontro dos cegos para as
eleições, a discussão política é constante, grande esperança para todos,
já que eles têm os votos em suas
mãos.

também a possibilidade de "uma falha no
trato dos boletins, tanto no interior como
na Capital", determinar atraso na conclusão dos trabalhos. 1
— Os eiTOS no interior —esclareceu —
são até mais fáceis dè consertar, pois o
volume de boletins por junta é pequeno,
mas na Capital há jUBtàs enormes, que
seriam mais problemáticas em caso de
erro.

"Esse negócio ainda vai
Ê"^ embananar". Suado, manliar' J
gas arregaçadas, nervoso, o
coordenador da apuração
1 ititír
Sicj das eleições no Estado do
¦»«¦—
Rio de Janeiro, Juiz aposentado Dalpes Monsores, chegou ontem, às
18h30min, no Tribunal Regional Eleitoral,
alertando para a possibilidade de problemas no processamento dos boletins das
juntas de apuração.
Mais tarde, em entrevista, aparentou
mais calma, esclarecendo que sua preocu"corte dos boletins,
paçào se prendia ao
emitidos pelas juntas em papel sanfonado
"se
de computador". Conforme explicou,
apuração),
cortarem errado (nas juntas de
teremos que refazer tudo na hora de processar e perderemos 10 horas para fazer
um trabalho que leva 1 hora".

Programação

Riscos
Segundo Dalpes Monsores "todas as'
237 juntas de apuração do Estado estão
instruídas" e ontem foram visitadas por
juizes auxiliares para os últimos acertos.
Ele próprio percorreu a zona rural da
Capital — 13a, 15a, 23a, 24a e 25a juntos —
onde constatou que os funcionários não
sabiam como cortar os boletins.
Apesar de prometer completar a apuração dos resultados do Estado do Rio em
"cinco ou seis dias", admitiu ser "impossível" fazer a apuração em menos tempo e

O esquema do TRE para apuração
dos votos prevê somente para as 8 horas
de hoje a abertura das urnas e início da
contagem, embora desde ontem juntas
como a 14a (Caxambi); Silva Jardim; Petrópolis; e na 20a (Méier), pretendessem
começar logo os trabalhos. A todos o vicepresidente do TRE e presidente da Comissão de apuração, Desembargador Jalmir Gonçalves da Fonte, determinou que
obedecessem o cronograma oficial — apesar de a legislação permitir a abertura da
urna logo após a votação -* pois do contrário o esquema seria prejudicado.
O início oficial da apuração acontecerá na Ia junta apuradora ida Ia Zona
Eleitoral, na Avenida Francisco Bicalho,
comandado pelo presidente cio TRE, Marceio Santiago Costa. O primeiro boletim
oficial será distribuído na sede da Proconsult "às 22 horas", segundo Dalpes MonI

i *

sores, com o resultado das primeiras "mil
ou mil e quinhentas urnas".
— Vamos ver se conseguimos emitir
boletins também às 10 horas da manhã,
mas em princípio haveria apenas um boletim totalizado por dia, às 10 horas da
noite. Mas os municípios que formos fechando vão sendo liberados automáticamente. Acho que no boletim de quartafeira (amanhã) teremos o resultado de seis
mil urnas, explicou o coordenador da apuração.

Polícia prende
eleitores com
títulos falsos

Apuração
A contagem dos votos obedece a três
etapas: 1 — contagem e lançamento nos,
boletins nas juntas de apuração; 2 —
digitação; 3 — processamento. Nos municípios do interior os boletins serão enviados para os centros regionais (são sete no
Estado), que os enviarão para digitação.
As juntas farão diariamente duas remessas de boletins, às 14 e às 20 horas. A
digitação será realizada em cinco empresas: a Datacred; a a SK; a BMK, a Capemi; e a Proconsult. O processamento estará a cargo exclusivamente da Proconsult.
Trabalharão na contagem cerca de 10
mil pessoas, espalhadas pelas 237 juntas
de apuração no Estado — 84 na capital —
responsáveis pela contagem dos 17 mil. O
resultado final, pela Lei, tem um prazo de
dez dias para ser apurado e hoje, depois
das 12 horas, o TRE receberá o resultado
final das abstenções.

Tribunal festeja eleição tranqüila
O Presidente do TRE, Desembargador Marcelo Santiago Costa, convocou
ontem os juizes do Tribunal para uma
espécie de vigília, até o término da votação. Na sessão convocada quando o prazo
da votação terminou, os juizes se congratularam com o Presidente pela eleição
tranqüila. O Desembargador Marcelo
"a coSantiago fez questão de agradecer
de
comunicação,
dos
veículos
laboração
que ajudaram os eleitores a tirar suas
dúvidas".

Com relação aos erros nas listagens de
candidatos, o Presidente do TRE informou que na sexta-feira começaram a ser
env4adas às seções eleitorais as listas corretas: "Pode ser que em uma ou outra não
tenha sido afixada a relação corrigida,
mas na grande maioria das seções isso
não ocorreu. E quanto ao fato em si, foi de
pequena significação. Tivemos 6 erros
num total de 9 mil 650 candidatos".
Enquanto o Desembargador Marcelo
Santiago exibia alguns telex de cidades

do interior, com os presidentes de zonas
eleitorais dando conta de que a eleição
transcorria, também, em total tranqüilidade, o advogado do PDT, Luis Fernando
Caruso, por alguns instantes ficou apreensivo,'no Tribunal. E que havia recebido
denúncias de que estavam sendo distribuídas canetas com tinta que se apaga a
eleitores do partido; em algumas seções
do Méier, Copacabana e Leblon. A denúncia não se confirmou.

Campanha atinge até quem não vota
M-

Ç3

Fantasiados com símbolos, slogans,
adesivos, botões e roupas com as cores do
partido, os cabos eleitorais não dispensaram nem mesmo os eleitores que justificavam o seu voto. Numa das agências do
Correio, no Méier, uma mulher que não
quis se identificar — chapéu vermelho e
branco com a inscrição Brizola na cabeça, camiseta com o nome de Nestor Rocha
(candidato a vereador) e um pacote de
folhetos do PDT — cercava as pessoas
para tentar cabalar votos. Perto dali, uma
senhora distribuía prospectos de Jece Valadão, candidato a deputado federal pelo
PMDB.
No Largo do Machado, os militantes
dos partidos que faziam boca de urna era
ainda maior. Era uma festa: jovens estudantes vestiam camisetas do PT com
estrelas e distribuíam folhetos aos que
justificavam seus votos no Correio ao lado
de seus adversários do PMDB e PDT. No
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Estado, foram feitas 254 mil 939 justificativas, sendo que mais de 152 mil formularios foram vendidos antecipadamente.
Esses eleitores terão três meses para regularizar seus títulos.
Movimento
O movimento mais intenso nas agências do Correio ocorreu durante a manhã.
Em algumas havia filas antes mesmo das
8h, como na Praça Serzedelo Correia, em
Copacabana. Durante o almoço o movimento reduziu, os policiais e funcionários
das agências puderam, então, ajudar os
eleitores a preencher os formulários de
justificativa de voto com mais calma.
Ayde Guimarães Marchi, doméstica,
52 anos, divorciada, tem título de Três
Rios. Mora no Catete há dois anos e ficou
muito aborrecida por não poder votar em

/.
,.Dumar
Deborak
trânsito: queria Sandra Cavalcanti para o
Governo. O artesão Eduardo Dias, 29
anos, de Montes Claros, não pôde viajar
porque a filha estava doente. Por ter seu
documentos roubados recentemente não
teve tempo de tirar segunda via do título:
votaria no PMDB em Minas e, no Rio, no
PDT ou PT.
— O resto é tudo cachorrada! —justificou.
As 17h em ponto a agência dos Correios da Praça Serzedelo Correia fechou
sob o protesto dos retardatários que atraíram a atenção dos policiais. Mas não
\ houve tumulto. Rita Feliciano Dias, pa¦raibana, 38 anos, porém, estava desorien!tada. Tinha acabado de
chegar do subúrbio de Magalhães Bastos, onde mora o
irmão e esquecera lá o titulo.
. — Não sei o que vai acontecer —
comentou desolada.
Luiz Carlos David
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Eleição abre o
Conntry para
todas as classes

Votação na
Vila
renne amigos
Os cabos eleitorais atuaram discretamente; os fiscais dos partidos,
confiantes na seriedade de eleitores e
mesários, não apareceram e a maioria dos eleitores evitou declarações,
principalmente sobre o voto. Mesmo
assim, havia descontração e muito
papo entre os eleitores — alguns antigos companheiros que há muito
não se viam — na Escola Rosa da
Fonseca, encravada em meio a muitos quartéis, batalhões e regimentos,
na Vila Militar, onde funcionaram as
nove seções eleitorais destinadas aos
moradores da região.
Mas não faltaram os eleitores
com dísticos de seus candidatos —
do PDS (a maioria) ao PT, representado pelos jovens. Na 88a seção, da
15a zona eleitoral — à qual pertence a
Vila Militar — o engenheiro Marcus
Vinícios Fleury da falta de tempo
seu título da Vila Milipara transferir
tar — "onde o tirei, como filho de
militar" — para Copacabana — "onde moro".
Presidente da mesa receptora, Mareus Vinícius não quis anunciar seu
voto, dizendo apenas que "ele era
camarão, mas informou que a grande
maioria dos 430 votantes da seção
era composta por militares — da
ativa e reformados — e filhos de
memilitares. Queixa mesmo tinha a"porsária Edileide Oliveira Santos,
que antigamente davam almoço".
Pediu e sua irmã levou de Guadalupe.onde mora atualmente, um prato
feito que comeu diante de vários
eleitores, alguns fardados

Oito eleitores foram presos com títulos
falsos na 79a Zona Eleitoral, em Duque de
Caxias e acusaram o vereador Domingo Santana, candidato à reeleição pelo PTB, de tèlos fornecido. Na 59" DP, para onde foram
removidos, o delegado Amil Reichad disse
que apenas três eleitores tinham sido autuados; dos outro cinco ele não tinha conhecimento.
O candidato a deputado estadual pelo
PDT, Walter Maurício, foi preso por soldado
do 15° Batalhão da PM, na porta do Fórum
de Duque de Caxias, porque vestia uma
camiseta com o nome de Leonel Brizola.
Também em Caxias, os soldados da PM
quebraram mesas e cadeiras colocadas pelos
partidos na rua, próximo ao shoppingcenter da estação rodoviária, para informar
seus eleitores. E, no centro da cidade, as RPs
responsáveis pelo policiamento ostensivo,
apreenderam todos os panfletos que estavam sendo distribuídos.
Sobraram três
Os oito eleitores presos porque portavam títulos falsos foram apresentados pelos
mesários da 79a Zona Eleitoral à juíza Nilza
Bittar e ao juiz Carlos Ferrari, que os encaminharam à 59a DP. O delegado Amil Reichad mandou ouvi-los em cartório e, após os
depoimentos, quando denunciaram como
responsável o vereador Domingo Santana,
tiveram seus títulos apreendidos.
Ao ser procurado pelo repórter do JORNAL DO BRASIL para informar os nomes
dos envolvidos, Amil Reichad declarou que
apenas três tinham sido presos: Luis Pereira
da Silva Monte, 35 anos, sua mulher Odete
Correia do Monte, 33 anos, moradores na rua
Maria Helena n° 164, Campos Elíseos; e
Luzinete Ferreira de Castro, 22 anos, moradora na Estrada do Aviário n° 480, em Xerém. Os outros cinco eleitores, segundo o
delegado, "não existem.".
Walter Maurício, preso pela PM porque
vestia uma camiseta com propaganda de
Brizola foi levado para a 59a DP e imediatamente posto em liberdade.
Às 9h, no centro de Caxias, cabos eleitorais dos cinco Partidos distribuíam panfletos, quando as rádio-patrulhas da PM que
rodavam pela área pararam e apreenderam
todo o material. Populares que passavam no
mas os
local protestaram contra o arbítrio, "ordens
soldados alegaram estar cumprindo
superiores".
Também por causa dessas ordens, os
PMs quebraram as mesas e cadeiras colocadas na rua da Estação Rodoviáriade Duque
de Caxias pelos Partidos para orientar seus
eleitores sobre a localização das zonas e
seções onde iriam votar.
Em Nova Iguaçu, Duque de Caixas e São
João do Meriti, o trânsito ficou congestionado durante toda a manhã, por causa do
grande número de carros particulares com
eleitores à procura dos locais de votação.
O movimento nos Correios também foi
imenso. Desde às 4h30min da manha; eleitores em trânsito — a maioria, nordestinos —
formavam filas quilométricas na agência da
Av. Getúlio Vargas. Enquanto esperavam as
portas abrirem, disseram qae estavam morando na Baixada Fluminense há muito
pouco tempo, e não tinham condições financeiras para deslocarem-se até suas cidades.
No meio da tarde, aproximadamente 10.000
pessoas já haviam comparecido às agências
dos correios em Duque de Caxias.
Contrariando a Lei Etelvino Lins, que
proíbe o transporte de eleitores, todos os
Partidos contrataram veículos para fazer
ponto nos princiapis terminais de ônibus de
Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de
Meriti e Nilópolis. O transporte foi feito
livremente, sem qualquer intervenção policiai.

Na esquina

de Miguel Lemos

com N.

Sa.

de Copacabana, o material de propaganda cobriu a calçada

Rio faz a festa adiada desde a Copa
A festa que o carioca programou, e foi
adiada com a derrota da Seleção Brasileira na Copa da Espanha, finalmente aconteceu ontem nas principais ruas da cidade. O chão ficou coberto de papel, os
carros desfilaram com faixas e bandeiras
e as árvores estavam ornamentadas com
galhardetes. sem o verde e amarelo mas
com os nomes de todos os candidatos ao
Governo do Estado, quase sempre em
vermelho, branco, preto e azul.
Ingrácia Machado, 69 anos, votou em
Sandra Cavalcanti em uma das seções
eleitorais de Copacabana. Depois, radinho de pilha no ouvido, sentou na Praça
do Lido. cercada por militantes de todos
os Partidos que atiravam para o alto os
derradeiros panfletos de uma campanha
milionária. Nas últimas horas, todos os
recursos foram válidos na busca dos votos, o que contribuiu para que a cidade

ficasse ainda mais suja, com os postes e
muros recobertos de cartazes.

Nem futebol
— Nem um jogo do Flamengo ou as
festas de fim de ano deixariam as ruas tão
cheias de papel picado. Essa eleição, pelo
bem da democracia, mexeu mesmo com o
coração do brasileiro — comentou Maria
Lúcia Monteiro, que se disse eleitora de
Brizola. A Avenida Nossa Senhora de
Copacabana, principalmente nos trechos
em frente às praças do Lido e Serzedelo
Corrêa, foi o lugar mais procurado para a
panfietagern de última hora. Nos postes,
os cartazes se sobrepunham, às vezes um
por cima de outro do mesmo candidato.
Quando os carros passavam, verdadeira
nuvem de papel se levantava.
Na Serzedelo Corrêa, os primeiros ca-

Luiz Fernando Gomes
tadores de papel chegaram pouco antes
das 17h. Dário da Silva, 13 anos, e Sérgio
dos Santos, 17, enchiam caixas de papelão enquanto se divertiam jogando os
panfletos no interior dos ônibus. Nem o
Aterro do Flamengo — longe de qualquer
local de votação — escapou à panfletagem: no gramado, o branco dos folhetos
parecia chuvisco de neve.
No último dia, até as proibições do
TRE foram desrespeitadas pelos Partidos. Voltaram às ruas, os out-doors de
candidatos do PMDB — em maioria —
PDS e PTB, além das placas com a plataforma de obras do futuro Governo Moreira Franco, retiradas no mês passado. Às
17h, fechadas as urnas, a festa acabou. Na
praça em frente ao Canecão, os carros
velhos começaram a ser retirados, alguns
rebocados, com pneus vazios e depenados.

Pessoas de todas as classes sociais, desde Dona Mitz, mulher do candidato do
PMDB ao Senado, próspero advogado Rafael de Almeida Magalhães, até Dona Maria,
mulher do barbeiro Murilo Ferreira, votaram
ontem no fechadíssimo Country Clube, cujo
título de sócio custa Cr$ 5 rnilhões.
Enquanto muitos dos 850 sócios aproveitavam as dependências esportivas, o restaurante e o bar do clube, na Praia de Ipanema,
os mesários de três seções eleitorais, que
trabalhavam desde as 7 horas da manhã,
queixaram-se porque o clube, além de cafezinho e água, só serviu um lanche. Lembraram
que em 1978, por cortesia da direção, puderam almoçar de graça no próprio clube.
Esperando a repetição da mordomia da
última eleição, os mesários e outras pessoas
que atuaram nas três seções não trouxeram
nada de casa. Como tinham tomado café
estarem no clube às sete horas, a
cedo para
"apertou
logo. O lanche servido como
fome
almoço só não frustrou multo porque o sanduíche de filé estava bom.
A lista de eleitores das três seções não
tem muitos nomes conhecidos do público.
Odete Lara, nome mais famoso na 146a seção, não aparecera para votar até as 16h.
Dona Mitz, acompanhada de Rafael de Almeida Magalhães, votou por volta das 15h.
ao Senado, admitiu
Seu marido, candidato
"já estava
perdido há uma
que Miro Teixeira
semana".
O presidente da 146a seção, advogado
Fernando Basadona, contou que até 1970
votavam no sofisticado Country Clube no
máximo 100 pessoas, muitos deles sócios e
funcionários do próprio clube. Agora as três
seções têm 430 eleitores, um deles um exfuncionário do clube, Abner Teixeira, que
está morando em Santíssimo, bairro distante de Ipanema 55 quilômetros, para onde vai
transferir seu título.
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Montoro promete Governo austero e sem mordomias
Fernando Zamith
Sáo Paulo — O Senador Franco
Montoro (PMDB) já fala como o
if^Mfl
Q^yLJ
Governador eleito de São Paulo e
"um Governo ausL m\W prometeu ontem
fim
tero,
aos
pondo
privilégios, às
s PAUL0"
mordomias, aos grandes negócios
———
com obras faraônicas, à manipulação despuradora
do dinheiro público, às decisões em gabinetes
fechados à população e fechada aos corruptos".
Aos 66 anos, político egresso do extinto Partido Democrata Cristão, Franco Montoro considerou sua campanha vitoriosa. Difamado pela cartilha Cavalo de Tróia, que o acusou de compactuado com comunistas, e sobreviveu a dois outros
cavalos: — cavalos de pau, a bordo de aviões, em
aeroportos do Interior de São Paulo. Sorte, porém,
não teve o símbolo de sua campanha: a arvorezinha que perdeu feio no merchandising para a
estrelinha do PT de Lula.
Montoro sempre insistiu na "descentralização
e participação da sociedade nas decisões de Governo", fatores que considera essenciais em "nosso Governo", expressão que passou a usar, nas
últimas semanas, com a certeza do clima de "já
ganhou". Ele perdeu seis quilos nesses dias e
manteve a saúde sob rigoroso controle: sua pressão manteve-se nos 12 por 7.
Outdoors burlaram a Lei Falcão e anunciaram, pelas ruas de São Paulo, seu livro Participação Comunitária, editado pela Nova Fronteira.
Esta é justamente a chave-mestra, segundo o
Senador, destinada a governar: a atuação da
comunidade das decisões de Governo.
O povo sabe. É preciso mudar e é possível
mudar. Por isso, não apenas demos voz ao protesto contra o autoritarismo e às Injustiças sociais,
como, no Governo, abriremos caminho para a
solução dos problemas que hoje comprometem as
condições de vida da maioria dos brasileiros.
O Senador considerou ''inúteis" as injúrias
lançadas contra ele, ao lembrar a cartilha Cavalo .
de Tróia e outros panfletos apócrifos que circularam em São Paulo durante a campanha. Para ele,
"as injúrias foram lançadas no anonimato, arma
característica dos covardes e o último recurso dos
vencidos". Ele recebeu, ontem, descansando em
São Paulo, o resultado da primeira urna aberta em
Sorocaba; Montoro, 116 votos, Reynaldo (PDS),
109.
O resultado não é uma conquista pessoal
minha. É, isto sim, uma vitória do povo de São
Paulo, — comentou, repetindo o tema de seus
encontros com a população no interior, região
onde o PMDB concentrou seu poder de fogo nesta
última semana.
Franco Montoro insiste que seu Governo será
"modesto e honesto".

Sâo Paulo—Fernando Pereira

São Paulo — Leonel Brizola (PDT) será o
novo governador do Rio, segundo pesquisa do
Instituto Gallup, realizada sábado em todo o
Estado. O candidato do PDT terá sete pontos
percentuais a mais de votos válidos do que
Moreira Franco, do PDS. Miro Teixeira
(PMDB) fica na terceira posição, Sandra Cavalcanti (PTB), na quarta, e Lysàneas Maciel
(PT), na última colocação.
Em São Paulo, ganha folgadamente — diz
o Gallup — o candidato do PMDB, Senador
Franco Montoro, enquanto Roberto Magalhães, do PDS, derrotará o Senador Marcos
Freire, do PMDB, em Pernambuco. José Richa (PMDB), no Paraná, será o vitorioso, ao
passo que Jair Soares (PDS) no Rio Grande
do Sul, e Tancredo Neves (PMDB), em Minas,
serão eleitos. A diferença de Tancredo para
Eliseu Rezende (PDS) e Jair Soares para Pedro Simon (PMDB) é de aproximadamente
2%. Ambos, contudo, são favorecidos pelas
curvas ascendentes das preferências eleitorais
em seus Estados. Pedro Simon perde no Sul
devido à subida do candidato do PDT, Alceu
Collares.

Governadores eleitos

Votando
Montoro votou em clima de festa da vitória,
com seus cabos-eleitorais cantando "Ai, ai, ai, ai,
tá chegando a hora". Na cabina, houve confusão e
os jornalistas viram em quem ele votou, provocando reclamações do presidente da mesa.
Hoje é o grande dia. Há 20 anos, o Brasil
esperava esta data. É o dia da mudança do totalitarismo pela democracia. O povo quer mudar e vai
mudar — declarou Montoro.

Animado com a vitória tida como certa, Montoro arrisca-se a falar como governador
São Paulo — José Carlos Brasil
A

/

O ex-Presidente Jânio Quadros —- candidato do PTB
ao Governo do Estado — embarcou ontem à noite para os
Eststíos Unidos, em vôo da Varig, segundo confirmaram
algins de seus assessores diretos.
Depois de contestar todas as pesquisas prévias que
não o apontavam como o favorito nas eleições de ontem,
Jânio Quadros embarcou em Congonhas, acompanhado
de sua mulher, D. Eloá, poucas horas depois de serem
abírtas as primeiras umas do interior e cujos resultados o
colocavam em desvantagem.
. /.(li O passaporte de Jânio Quadros já estava preparado
M cerca de dois meses. Mal-humorado o ex-Presidente
editou ontem entrevistas dizendo aos repórteres que o
"engolir o resultado das
procuraram que teriam de
urnas".

São Paulo — Candidato do PDS a Governador
e sabedor dos primeiros resultados das eleições,
Reinaldo de Baixos prometeu que quinta-feira vai
a Brasília entregar um relatório ao Presidente
Figueiredo e, entre as críticas que fará a diversos
correligionários, denunciará o que chama de "Ideslealdade" do ex-Governador Laudo Natel e dirá
"atrapalhou" sua votação "em
que Paulo Maluf
algumas ocasiões".
Reinaldo passou a tarde praticamente sozinho
e, assim que as primeiras urnas abertas, nos
municípios de Sorocaba e Franca, indicaram vitória de Franco Montoro (PMDB), sua reação foi
dizer que "muita gente não votou em mim por
causa do Maluf', acrescentando que não sabe "até
onde o Maluf atrapalhou, apesar de ter ajudado
em outras oportunidades". Reinaldo disse: "o que
vou falar ao Presidente só ele pode ouvir. Vou falar
umas verdades". Dirá, ainda, "quem são os homens leais e quem são os desleais".
— Há homens que não merecem a menor
atenção do Governo Federal — afirmou. Citou,
nominalmente, o Sr Laudo Natel, "um homem
nascido, criado e mamado na Revolução". Reinaido, irritado, afirmou que não aceita a "deslealdade
nojento". Para ele, a campanha de
política, isto é"foi
exagerada e a de Papa Júnior
Paulo Maluf
muito barulhenta. O único com raiz política é
Ademarzinho (Adhemar de Barros Filho)", seu
o candidato a vice,
primo. Finalizou dizendo que
Guilherme Afif Domingos, "não tem corrente eleitoral, mas tem amigos".

Lula quer o PC
dentro da lei

Exoneração

do lado

•

amo vota, pega o
e voa
para Estados Unidos

Reinaldo culpa
Natel e Maluf

Em conversa com jornalistas, no bairro de
Santo Amaro, onde reside, o Governador José
Maria Marin alertou seu secretariado que "quem
fizer corpo mole" ou "quem trabalhar com espírito
de fim de governo" será por ele exonerado. O
Governador alertou também qualquer outro
membro da sua equipe e deu o seguinte recado:
que se precisar demitir alguém, o fará por meio do
Diário Oficial, sem comunicar antes ao interessado. "Ele saberá da exoneração pelo "Diário Oficiai" — disse.

Gallup dá Brizola
*à
com sete pontos
frente de Moreira
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Lula criticou o PDT mas poupou Brizoa

São Paulo — "Agora, a briga será pela eleição
direta para Presidente e pela legalização de todos os
Partidos políticos, entre eles o Partido Comunista
Brasileiro — afirmou, após votar em São Bernardo,
Luís Inácio da Silva, o Lula, candidato do PT e
primeiro operário a disputar o cargo de governador de
São Paulo.
Depois de gastar poucos segundos na cabina da
174a Zona Eleitoral, no Colégio Estadual João Ramalho, Lula reconheceu que "foi difícil" superar o preconceito de classe em relação à participação
política dos
trabalhadores e condenou o "boicote generalizado"
dos jornais à divulgação das teses do PT. A saída, foi
muito cumprimentado, até por moças que faziam boca
de urna para o PDS.
O presidente nacional do PT previu ainda a implosão dos atuais Partidos e o aparecimento de novas
legendas, entre elas a que vai reviver o extinto Partido
Popular, de Olavo Setúbal. Com relação ao Partido
dos Trabalhadores, Lula disse acreditar em sua sobrevivência e negou qualquer possibilidade de fusão com
o PDT de Leonel Brizola. Lula, porém, não fez críticas
a Brizola.
Reynaldo de Barros, o candidato do PDS a governador de São Paulo, não esqueceu de ievar a cola
seus candidatos) para a
(santinho com os nomes de"Vamos
cabina. E saiu confiante:
ganhar em 80% a
85% das cidades do interior". Quando chegou, aplaudido por simpatizantes, ouviu um grito Lula, de um
petista.

O Instituto Gaüup revelou outros resultados: em Goiás, ganha com folga o candidato
do PMDB, íris Rezende; em Santa Catarina, o
do PDS, Espiridião Amin; no Ceará, Luiz
Gonzaga da Fonseca Motta (PDS) será o
candidato mais votado para governador; e na
Bahia, vencerá também o candidato do PDS,
João Durval. Pelos resultados divulgados pelo
Gallup, o PDS elegerá cinco entre esses 10
governadores; o PMDB, quatro e o PDT, um.
Foram feitas pesquisas também nos demais 12 Estados, mas o Gallup não divulgou
os resultados. Informa, contudo, que o PDS —
no total de 22 Estados — elegerá um mínimo
de 12 e um máximo de 14 governadores; o
PMDB, de sete a nove; o PDT, um; o PT e o
PTB, nenhum.
Em relação ao Rio de Janeiro, o PDT
elegerá também o candidato ao Senado, Roberto Saturnino, mas há dúvida quanto ao
maior número de deputados federais, pois a
pesquisa revela que também o PDS deverá
eleger o mesmo número de federais: 13. O
PMDB elegerá 11 deputados; o PTB, seis; e o
PT, dois. Para a Assembléia Legislativa carioca, as previsões são: PDT, 22 ou 23 deputados;
PDS, 19; PMDB, 16; PTB, nove ou 10; PT, três
ou quatro.

As estimativas
Rio de Janeiro
Leonel Brizola (PDT) 31,7%
Moreira Franco (PDS) 24,7%
Miro Teixeira (PMDB) 19,8%
Sandra Cavalcanti (PTB) 13,4%
Lysàneas Maciel (PT) 4,3%
São Paulo
Franco Montoro (PMDB) 43,6%
Reinaldo de Barros (PDS) 26,5%
Jânio Quadros (PTB) 12,3%
Lula, Luís Inácio (PT) 11%
Rogê Ferreira (PDT) 1,4%
Minas Gerais
Tancredo Neves (PMDB) 46,1%
Eliseu Rezende (PDS) 43,8%
Sandra Startling (PT) 4,1%
Teotônio dos Santos (PDT) 0,5%
Paraná
José Richa (PMDB) 52,2%
Saul Raiz (PDS) 40,9%
Vilela Magalhães (PTB) 1,4%
Edésio Passo
(PT)
0,6%
Edson Sá
(PDT)
0,7%
Rio Grande do Sul
Jair Soares
(PDS)
39%
Pedro Simon (PMDB) 36,9%
Alceu Collares (PDT) 14,6%
Olívio Dutra
(PT)
2,9%
Bahia
João Durval (PDS) 48,9%
Roberto Santos (PMDB) 40,7%
Edwal Passos (PT) 2,9%
Pernambuco
Roberto Magalhães (PDS) 51%
Marcos Freire (PMDB) 41,8%
Padre Mello (PTB) 1,5%
Manuel da Conceição (PT) 0,8%
Ceará
Luiz Gonzaga Motta (PDS) 62,8%
Mauro Benevides (PMDB) 33,8%
Américo Barreira (PT) 1,4%
Santa Catarina
Espiridião Amin (PDS) 56,4%
Jaisoii Barreto (PMDB) 35,5%
Eurides Mescoloto (PT) 1,3%
LígiaDoutel de Andrade
(PDT) 1%
Osmar Cunha (PTB) 0,7%
Goiás
íris Rezende (PMDB) 58%
Octávio Lage (PDS) 37,2%
Athos Magno C. e Silva (PT) 1,5%
Paulo César Timm (PDT) 0,2%

re arrebenta
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Os campeões brasileiros do voto, segundo o Ibope
São Paulo — Ariovaldo dos Santos

Maluf por todos,
todos por Maluf

'lllLs

Eymar Mascaro

Sào Paulo — Na luta para ser o deputado
federal mais votado do País — e viabilizar cada vez
mais sua candidatura à Presidência em 85 —
Paulo Maluf fez dobradinhas com sete mil candidatos a vereador no Estado, dobrou também com
todos os candidatos a deputado estadual e os três
candidatos do PDS ao Senado, Adhemar de Barros Filho, Papa Júnior e Blota Jr. Ocupou todos os
espaços possíveis para divulgar seu nome, nâo
poupando inclusive as paredes bem cuidadas das
estações do metrô paulistano. Resultado: o IBOPE prevê que terá em torno de 600 mil votos.
Ex-Governador de São Paulo, bafejado pela
ajuda dos Governos estadual e municipal, Maluf
acalentou durante toda a campanha a vontade de
superar a votação de Miro Teixeira, no Rio, alcancada em 1978: cerca de 560 mil votos. Não será fácil
por um forte motivo: Miro disputou a eleição no
sistema blpartidário, haviam MDB e Arena. Atualmente, outros três Partidos foram acrescidos, PT,
PTB e PDT. Aumentou, portanto, o número de
candidatos, tornando-se mais difícil a eleição, embora crescesse, paralelamente, o colégio de eleitores.
Aos 51 anos, engenheiro formado pela Politécnica,
Paulo Maluf revelou a mesma disposição de trabalho em sua campanha à Câmara, levantando antes
das 6 horas todos os dias. Ontem, Maluf acordou
às três horas, foi para o comitê da Groenlândia e,
juntamente com Reirialdo de Barros,
preparou o
esquema de trabalho do PDS na "boca da urna",
envolvendo 100 mil homens, chamados de "exercito de voluntários", que funcionaram em todo o
Estado.
.„. Três filhos, nenhum neto, Paulo Maluf foi
Prefeito da Capital paulista, Presidente da Caixa
Econômica, Secretário de Transportes e alcançou
sucesso na iniciativa privada. Seu próximo passo
será a Presidência e quem quiser ser Presidente,
depois de Figueiredo, terá de derrotá-lo. Primeiro,
na convenção do PDS, depois, no colégio eleitoral,
que terá maioria do Governo.

Timóteo, com
voz e coragem
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Maluf, 600 mil votos
Arquivo — 4/9/82 — Lufs Morier
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Até se dedicar à campanha eleitoral este ano,
Agnaldo Timóteo era apenas um cantor popular
que, aos 17 anos de carreira, gravou 22 LPs, dos
quais vendeu 4 milhões de discos. O único contato
que o criador de Galeria do amor teve com a
política foi seu controvertido apoio à Revolução
de 1964. Agora, contudo, o Ibope prevê que ele será
o mais votado deputado federal do Rio, com mais
de 400 mil votos. E esses votos estão vinculados
justamente a um dos maiores inimigos da Revolução de 1964; Leonel Brizola.
Com a mesma paixão que dedica ao canto de
versões e canções populares, torce pelo Botafogo.
Tem fama de não levar desaforo para casa, reforçada pelo fato de ter sido amigo e admirador do
policial Mariel Mariscott, além de ter sete processos por agressão, alguns até com arma de fogo. Em
resposta aos processos diz sempre que agiu em
legítima defesa. Quanto a acusação de andar armado costuma afirmar: é "puro charme".

Campos, 200 mil votos

Letícia Lins
Recife — O pernambucano Jarbas Vasconcelos, 40 anos, cabelos inteiramente grisalhos, emergira hoje das urnas no seu Estado como um dos
milionários de votos do país — algo em torno de
300 mil votos, segundo o IBOPE. É uma cifra
respeitável. Em 1978, candidato único do MDB ao
Senado, Jarbas colheu pouco mais de 600 mil
votos — embora tenha perdido por 38 mil votos
para Nilo Coelho, da Arena, que somou aos seus os
votos obtidos por seu companheiro de legenda, o
ex-Governador Cid Sampaio.
Os 300 mil votos que Jarbas deverá reunir
significam, segundo o IBOPE, mais do dobro da
votação que contemplará o ex-governador Miguel
Arraes. De tal forma, o principal responsável pela
organização do PMDB em 150 dos 167 municípios
de Pernambuco sairá do episódio eleitoral como a
liderança de oposição mais forte do seu Estado.
Também como a mais discutida: não faltarão
aqueles que o apontarão como culpado pela derrota de Marcos Freire, prognosticada ontem pelo
IBOPE e pelo Gallup.
Jarbas, desde março pelo menos, opôs-se firmemente à candidatura de Cid Sampaio ao Senado pelo PMDB. Ele, que foi o responsável pelo
lançamento no ano passado da candidatura de
Freire ao Governo, quase rompeu relações com o
candidato por causa de sua decisão de ter Cid
como companheiro de chapa ao Senado. Jarbas
achava que Cid iria descaracterizar o PMDB pernambucano — e, de resto, não atrairia votos para
Freire.
No Partido, galgou todos os degraus: de simpies militante, a secretário-geral e presidente, cargo que abandonou por causa de divergências com
Freire e Miguel Arraes, no ano passado. Na Camara Federal, Jarbas chegará pensando na articulação de um Partido mais à esquerda do que o
PMDB. Esse Partido, segundo um confidente de
Jarbas, poderá conservar a sigla do PMDB, depurado de sua banda à direita, ou adotar uma nova
sigla — pouco importa. O que importa, imagina
Jarbas, é que ele adquira uma tintura socializante
e se afirme como o grande e verdadeiro Partido de
Oposição no pais.

Quando a campanha foi para as ruas, Agnaldo
Timóteo já estava eleito. Escolher o PDT foi fácil,
apesar de ter apoiado a Revolução de 64, ajudando
a derrubar — entre outros — próprio Brizola. "Em
64 fui para o Palácio Guanabara com um tremendo trinta e oitào na cintura, disposto a matar ou
morrer, porque não gostava do Brizola", dizTimóteo, que, na época, era apenas o motorista do
Paula. Com o tempo, se decepcionou
policial De
com o "pessoal do PDS e passou a apoiar o
candidato a governador do PDT, um sujeito que
sofreu muito mais do que eu".
Agora chega a Câmara Federal com a maior
votação do estado e após uma campanha em que
usou sua voz forte e uma linguagem popular, mas
bastante agressiva. Talvez bem mais agressiva do
que o próprio Brizola.
Essa voz e a coragem de Agnaldo Timóteo
foram amplificadas pelo "papa móvel", um Dodge
Dart que o cantor comprou em Santa Cruz por Cr$
400 mil. Serrada a parte de cima do carro, no lugar
foi inserida uma verdadeira bateria de alto falantes com que o candidato corria as ruas gritando
suas mensagens eleitorais.

::Marcliezan se
afirma para 86

Timóteo, 400 mil votos
{
Brasília — A. Dorgivai!

José Mitchell

Soares, perca para Pedro Simon.

Belo Horizonte — Aos 49 anos de idade, o exprefeito de Belo Horizonte Maurício Campos —
que desconfia da previsão de que vai superar os
200 mil votos na reeleição para a Câmara dos
Deputados pelo PDS — tem um sonho de que não
faz segredo: ser o Governador de Minas Gerais.
Apreciador de uísque nas reuniões sociais e de
cachaça nos botequins, principalmente durante as
campanas eleitorais, Maurício Campos é um politico muito ativo e que não. perde tempo quando se
trata de conquistar votos: ontem, mesmo sabendo
que o prognóstico do IBOPE o colocava em condições de conseguir mais de 200 mil votos, ele votou
cedinho em Belo Horizonte e imediatamente viajou 250 quilômetros para sua terra, Rio Pomba, na
Zona da Mata, a fim de fazer o trabalho de boca de
urna.
Engenheiro formado em 1960 pela Escola de
Engenharia da UFMG, Maurício Campos foi nomeado em 1971 para o cargo de diretor do Departamento de Águas e Energia, pelo Governador
Rondon Pacheco. O Governador seguinte, Aureliano Chaves, o manteve no cargo e ele só saiu do
DAE em 15 de maio de 1978, quando se licenciou
para candidatar-se ao cargo de deputado federal
pela extinta Arena.
Eleito como o segundo mais votado do partido, com 92 mil 777 votos, Maurício Campos exerceu seu mandato por pouco tempo: em 16 de
março de 1979 foi indicado pelo Governador Francelino Pereira para o cargo de prefeito de Belo
Horizonte. Seu trabalho como prefeito foi bem
recebido pela população: desenvolveu um plano
de urbanização das favelas, principalmente com o
fornecimento de água e luz; pelo sistema de mutirão, promoveu o calçamento de áreas, fornecendo
o material e os favelados entrando com a máo-deobra.
Casado, com três filhos, fumante inveterado,
este homem alto, de tipo atlético e com um topete
que permanentemente lhe cai na testa, não abre
mão de qualquer expediente que lhe possa valer
votos: até mesmo a confecção de santinhos em
que aparece ao lado do Papa João Paulo II. Até a
escolha de Eliseu Resende, Maurício Campos era o
candidato de Francelino Pereira à sua sucessão.
Não pôde ser o escolhido dessa vez, mas ele
garante que certamente será da próxima.

Jarbas finca
posição em PE

Antero Luiz

Porto Alegre — Se as urnas consagrarem o
Senador Pedro Simon como governador gaúcho, o
PDS, após as eleições, já terá um candidato natural para disputar as eleições de governador de
1986: o deputado Nelson Marchezan, que deverá
ser o mais votado de todas as legendas para a
Câmara Federal, como admitem informalmente,
Inclusive, lideranças dos partidos oposicionistas.
O Ibope lhe atribui 200 mil votos.
Disputando com Pratini de Moraes (ex-Ministro da Indústria e do Comércio do Governo Mediei) a condição de mais votado do seu Partido e do
Estado, Nelson Marchezan pretende emergir — na
hipótese de uma vitória oposicionista na eleição
de hoje — como o grande nome do PDS, que
passaria a ser oposição. No caso de uma vitória de
Jair Soares, do PDS, Nelson Marchezan, mesmo
que seja o mais votado, terá muito mais dificuldades para impor seu nome ao partido. É que existe
uma histórica e surda rivalidade entre Marchezan
e Soares, e o primeiro não engoliu a derrota, para o
ex-Mlnistro da Previdência, nas prévias do PDS
gaúcho que escolheu, em janeiro úitimo, o candidato a governador. Além disso, se Jair Soares for
governador, Marchezan dificilmente teria espaço
para credenciar-se sequer como candidato, como
confidenciaram assessores e cabos-eleltorais de
Marchezan.
Nelson Marchezan espera chegar, nestas eleições, ao ápice de sua carreira política, para poder,
assim, candidatar-se — embora não admita isso
publicamente — em 1986. Ele não pretende repetir
as duas últimas e frustradas tentativas de ser
governador gaúcho. Tentou o cargo, com o apoio
do então governador Sinval Guazzelli, mas foi
preterido pelo Presidente Ernesto Geisel, que indicou Amaral de Souza. Depois, perdeu para Jair
Soares a prévia que ele mesmo. Marchezan, sugeriu-ao Partido. Para manter suas esperanças em
1986, precisa ser o mais votado à Câmara Federal,

Campos sonha
com o Governo
Maurílio Torres
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Arquivo — 8/3/82 — Woldemor Sabino
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Marchezan, 200 mil votos

Duque quer um
novo Estado

Recife — Natanael Guodss
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Jarbas, 300 mil votos
Arquivo — Folha de Londrina

Ruth Bolognese

Curitiba — "Minha consagração nas urnas é
uma resposta eleitoral da conscientização dos
paranaenses para um político que fala a linguagem do Paraná, um Estado novo, rico, mas inteiramente marginalizado pela República e que sofre
um amplo processo de descapitalização", destacou ontem o Deputado Federal Hélio Duque, um
baiano de 39 anos que desponta como o candidato
mais votado no Estado para a Câmara Federal. O
IBOPE prevê que ele terá 120 mil votos.
No Paraná desde 1966, Duque aliou-se a Richa
e a Álvaro Dias, criando o PMDB na região Norte
do Estado, que é hoje a de mais nítida tendência
oposicionista do Paraná. Disputou seu primeiro
cargo eletivo em 1978 e, elegendo-se com 43 mil
votos para a Câmara Federal, destacou-se nestes
\ quatro anos pelas denúncias constantes de corrupção. É áspero crítico do Governo.
Ele atribui o apoio à sua candidatura à defesa
dos interesses do Paraná, que vem fazendo na
Câmara, aonde chegou em 1978 como o segundo
deputado mais votado do MDB, numa campanha
. de muita obstinação e sem dinheiro, como afirma.
Desta vez, garante que gastou "apenas Cr$ 12
milhões".
Certo de que vai ter sua maior votaçáo em 47
municípios do Norte do Estado, Duque — casado
tom Graça Maria e pai de dois filhos — diz haver
iiostrado, durante a campanha eleitoral, que "o
Ifaraná, um Estado que tem 28% cento da produlão de grãos no Brasil e com a população que tem
^ média de trabalho mais alta do país, vê hoje a
Jobreza, a descapitalização e o antidesenvolvinento ocuparem todo o seu território, em decor.éncia da desorientação e da corrupção na admisistração de seus negócios públicos".
| Acredita que sua votação vem do apoio que
ncebeu de entidades da sociedade civil, da Igreja,
cos trabalhadores rurais e dos agricultores urbaaí principais cidades brasileiras"
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Ma ciei mostra por oue Marcos Freire p eme

Celso Ferreira
—
Recife
Um bom trabalho
administrativo como governador, uma chapa com nomes capazes de atrair votos de todos
os segmentos do eleitorado e
PERNAMBUCO
uma campanha conduzida com
competência. Essas foram as três principais
razões apontadas pelo ex-governador Marco
Antônio Maciel para explicar sua vitória ao
Senado e a eleição do professor Roberto
Magalhães para o Governo de Pernambuco,
segundo prognóstico do IBOPE divulgado à
meia-noite de ontem pela TV Globo.
Mesmo certo de que está eleito, Maciel
não abandonou a cautela, uma das marcas
do seu perfil de político. Recusou-se, por
exemplo, a admitir que possa suceder ao
Presidente João Figueiredo. "A sucessão será conduzida pelo Presidente e só ele poderá
deflagrá-la", desculpou-se Maciel. Mais franco, Roberto Magalhães tornou a insistir ontem: "Marco Antônio é um ótimo nome para
a sucessão do Presidente Figueiredo e terá
meu apoio incondicional".
Sem pressa
O favoritismo da candidatura do Senador Marcos Freire começou a ser minado por
Maciel desde os primeiros dias do seu Governo. Insone, capaz de trabalhar 16 horas por
dia, Maciel colocou na prefeitura do Recife o
jovem Gustavo Krauze — ex-secretário da
Fazenda do Governo anterior de Moura Cavalcanti. Krauze abandonou a gravata e o
paletó e, em mangas de camisa, governou o
Recife preocupado em beneficiar suas áreas
mais pobres. A medida que atacava seus
problemas, plantava comitês do PDS — fincou, ao todo, 500.
Eu trabalhei enquanto a Oposição só
se preocupava em criticar — observou o exPrefeito, que ajudou a eleger Magalhães como seu candidato a Vice-Governador.
À parte a obra administrativa de Governo, que o levou a colocar um médico e um
dentista em cada um dos 167 municípios do
Estado, Maciel vinculou cada um dos seus
atos aos interesses políticos do seu Partido.
Não descuidou de contentar as mais diversas
facções do PDS no interior do Estado. Se
tinha, por exempiu, de construir um grupo
escolar, o diretor era indicado pelo grupo
político majoritário no local, mas a secretaria era apontada pela outra facção do Partido.
Eu governei com os resultados das
eleições de 1976 e de 1978 nas mãos —
confessa Maciel. "Atendi às reivindicações
de todos de acordo com seu peso eleitoral".
Deu certo. Em nenhum momento, o PDS
pernambucano ameaçou rachar pelo meio —
salvo, no ano passado, quando o ex-governador Moura Cavalcanti imaginou suceder
Maciel e atraiu o apoio de um terço dos
deputados estaduais do Partido. Maciel enfrentou a crise com paciência que demonstrou em todos os episódios políticos em que
se envolveu: deu tempo ao tempo. "Enquanto há tempo, não há pressa", dizia ele. Um
distúrbio circulatório tirou Moura Cavalcante do páreo.
Erros da Oposição

*• ¦' W
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Recife — Notanoe! Guedes

PE

A estratégia de Maciel para eleger seu
sucessor deu seu passo mais importante
quando ele sugeriu, o Palácio do Planalto
encampou e passou no Congresso Nacional
por decurso de prazo, a lei ordinária que
vinculou os votos de vereador a governador.
"Sem a vinculação, o PDS
perderia aqui e na
maioria dos Estados", admitiu há um mês o
professor Roberto Magalhães. A vinculação
explica, mas só em parte, o sucesso do PDS
pernambucano.
Outra explicação pode ser buscada no
modo como Maciel preparou o Partido para
perder de. menos na Região Metropolitana
do Recife — um cinturão de 11 municípios,
que abrigam 41% do eleitorado do Estado, e
que tradicionalmente contemplam a Oposição com seus mais esmagadores percentuais
de votos. Primeiro, Maciel, em 1980, capturou o prefeito de Jaboatão. Geraldo Melo,
eleito pelo antigo MDB. Depois, desmembrou municípios e criou mais três em torno
do Recife. Em 11 dos municípios, então,
lançou um total de 29 candidatos a prefeito.
— As urnas vão mostrar que o Grande
Recife não foi cruel com o governo — acredita Roberto Magalhães.
Maciel não admite por cortesia com seus
adversários, mas o PMDB cometeu erros que
contribuíram para a eleição da chapa do
PDS. Um dos erros teria sido a escolha para
candidato ao Senado do ex-Governador Cid
Sampaio, que as pesquisas provam que
atraiu poucos votos para o PMDB. A candidatura de Cid provocou uma crise interna no
Partido, afastou Jarbas Vasconcelos de Marcos Freire e desgostou o ex-Governador Miguel Arraes. De resto, Arraes nunca se comportou como um entusiasmado adepto da
candidatura de Freire; e Jarbas mais uma
vez confessou a amigos que sua preocupação
maior era com as eleições de 1986. Ele é
candidato desde já, a governador.

Gustavo Krause (E), Roberto Magalhães (C) e Marco Maciel votaram cedo e se reuniram no fim da tarde no comitê eleitoral do PDS

O personagem da notícia

Um liberal enérgico
Recife — O episódio, guardado até
ontem sob a mais densa capa de sigilo,
ocorreu nos primeiros dias de agosto
passado e serve para revelar uma das
características da personalidade do professor Roberto Magalhães. Ao folhear
duas edições seguidas do Diário Oficial
do Estado, Magalhães descobriu, surpreso, que 7 mil 500 pessoas tinham sido,
quase de uma vez, nomeadas para o
quadro de funcionários públicos.
Ele ficou exaltado. Comunicou a um
dos seus assessores, que ontem lembrou
o episódio, que iria renunciar à cândidatura ao Governo de Pernambuco pelo
PDS. Durante 12 horas o PDS correu o
risco de perder seu candidato ao Governo — mas no dia seguinte, cedendo aos
apelos do ex-Governador Maciel e de
José Ramos, atual Governador, Magalhães manteve a candidatura: "Cedo,
mas não me convenço", disse.
"Um liberal enérgico" — eis como
Roberto Magalhães, 49 anos, nascido em
Canguaretama, Rio Grande do Norte, é
chamado, com ironia, pelos seus adversários políticos. Advogado e professor de
Direito da Universidade Federal de Pernambuco, caçula de uma família de nove
irmãos, que fez sua carreira política em
Recife, ele também não poupa criticas à
Oposição:
— Essa gente —disse, recentemente
— não vai ser poder em Pernambuco
porque o Governo do Estado não vai-se
transformar em acampamento de ciganos. Eles vão ter que transferir suas
barracas para outros lugares.
Do tio, Agamenon Magalhães, interventor de Pernambuco durante o Estado Novo, o candidato do PDS teria herdado o temperamento autoritário que,
por vezes, chega à rispidez pela franqueza e provoca instante de desconcerto,
pela espontaneidade. Ele é capaz de
criticar não apenas a Oposição, como o
próprio Poder, nas figuras de. Delfim
Neto, César Cais e do presidente do
Conselho Nacional de Petróleo, Oziel de
Almeida, o que fez há um mês.
Entre 1975 e 1978, ocupou a vicepresidência da Arena pernambucana e
depois foi indicado por Marco Maciel
para ser seu Vice-Governador. Neste
cargo, assumiu 82 vezes o Palácio do
Campo das Princesas. Ele promete que
Pernambuco terá uma bancada "suficientemente masculina" a fim de denunciar, da tribuna do Congresso, o ministro
ou tecnocrata injusto ou pouco eficiente.
Ontem, cansado de percorrer as seções
eleitorais na cabalagem de mais votos
para o PDS, ele garantia:
— Nunca duvidei de minha eleição.

íris garante que vai "virar a mesa9*

Goiânia — "Vou
virar a mesa", afirmou
o candidato do PMDB
ao Governo de Goiás,
Goiás íris Resende, que já se
¦" "™"
considera eleito com
uma margem de 300 mil a 400 mil
votos sobre o principal adversário,
Otávio Lage, do PDS. Ele esclarece
"virar a mesa" é,
que
por exemplo,
proibir novas contratações de funcionários pelo prazo mínimo de um
ano como maneira de o Estado ir
assimilando, aos poucos, o "excesso
de pessoal hoje existente no quadro
de funcionários".
De acordo com os prognósticos
do Ibope, que recolheu dados durante a votação, o candidato pemedebista deverá subir ao Governo do
Estado com 59% dos votos, enquanto o candidato do PDS, Otávio Lage, deverá ficar com 26,7%. Fazendeiro, 48 anos, íris Resende pretende resgatar, na área financeira, cerca de Cr$ 7 bilhões, "atualmente
emprestados pelo Banco do Estado,
a juros subsidiados, a um grupo de
privilegiados "esse
que nada produzem".
dinheiro vai ser
Afirma que
aplicado no fortalecimento da
agroindústria".
Intitulando-se "um liberal reformista", íris Resende declarou contar com "o apoio de empresários,
fazendeiros, do PCB, do PC do B e
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íris Rezende
do PTB". Ele defende uma Assembléia Nacional Constituinte e prega
a urgência de uma reforma tributaria profunda que tire os Estados da
condição incômoda de mendigos de
recursos da União.
Para ele, a valorização da pessoa
humana é premissa básica de qualsistema. Sua norma, diz, será
quer
"exercer o
poder público em função
da coletividade". Durante sua cam"Ai de
panha, ele advertiu:
quem

meter as mãos nos cofres públicos
durante o meu governo. Detesto corrupção, detesto corruptos e não hesitarei em mandar quem quer que
seja para a cadeia".
íris repudia o que chama "pianos de gabinete" e prega uma ação
"legitimada não
por técnicos sofisticados, mas pela participação popular". Ele, aliás, quando prefeito de
Goiânia, em 1965, estimulou a parti1cipação do povo com mutirões, sis-'
tema de trabalho em que todos sé'
envolviam na resolução de problé'-'
mas da comunidade. Hoje, embora
cercado de assessores, o candidato,
do PMDB mantém a mesma posição,
e não cansa de repetir que o povo é
quem vai governar com ele no Palacio das Esmeraldas.
íris Resende está muito impressionado com a falta de escolas rio"
interior goiano, onde mais de 50%'
dos concluintes do segundo grau'
não têm como fazer para continuar
os estudos, por não disporem de
recursos financeiros para custear osestudos na capital.
Segundo seus cálculos, há em
Goiás, hoje, mais de 500 mil crianças
na faixa de 7 a 14 anos sem poder
estudar por falta de escolas. Sua
administração, promete, será voltada prioritariamente para a melhoria •
das condições de saúde e para a:
criação de novas escolas no interior. •

Rocha exalta voto e promi
5555555SB São Luís — "O vo'ÊÊãk
¦
to é a expressão maior
da democracia e, coTw/JuU
r W BÊf\ '
mo governador, vou
retribuir, com trabamaranhão
¦¦¦¦¦¦W!"
lho, o apoio e o reconhecimento do povo maranhense ã
minha candidatura", afirmou, após
votar na 144a seção, no bairro
Cohab, o candidato do PDS ao Governo do Maranhão, Luís Rocha.
O IBOPE prognostica, com base
em dados recolhidos durante a votação, que Luís Rocha deverá ser o
novo governador do Estado do Maranhào, com 62,2% dos votos, enquanto o candidato do PMDB, Renato Archer, deverá alcançar 13,1%.
De origem humilde, sotaque sertanejo, Luís Rocha nasceu há 44
anos no alto sertão, Sul do Maranhào. Filho de lavradores, o candidato pedessista é casado e tem quatro filhos, o mais velho dos quais,
Luis Rocha Júnior, votou ontem peIa primeira vez. Sua indicação, feita
pelo Senador José Sarney, encontrou resistência do ex-Governador
João Castelo, que queria fazer o

sucessor e criar uma nova liderança
no Estado.
Embora tenha sido o deputado
federal mais votado no Estado no
pleito de 1978 quando candidato a
seu segundo mandato federal, Luís
Rocha tem sua eleição assegurada
mais pela força do PDS no interior
do Estado do que pelo seu prestígio
pessoal. Tanto que, quando de sua
indicação, o Senador José Sarney
declarou: "Estamos escolhendo não
um candidato, mas o futuro governador do Maranhão."
A certeza da eleição do cândidato pedessista era tamanha que há
dois meses ele já havia reunido uma
equipe de técnicos para elaborar seu
Plano de Governo, que vem sendo
montado com a realização de seminários, o primeiro dos quais promovido por técnicos de agricultura,
que recolheram subsídios que , deverão nortear as diretrizes de sua
política fundiária.
Archer denuncia

O candidato do PMDB ao Governo do Estado do Maranhão, Re-

nato Archer, denunciou por telefonema de São Luís ao JORNAL DO
BRASIL cenas de violência em pelo
menos quatro grupos de seções eleitorais na capital maranhense, assai.-,
tadas por grupos de homens, chega.- •
dos em camionetas Veraneio, arma-"
dos de rifles, que agrediram eleito'--res, rasgando-lhes a roupa e pratí-*
cando outras tropelias.
As violências ocorreram no Grupo Escolar Estado do Pará (bairro
Liberdade), na Escola Técnica (bairro de Monte Castelo), na Escola Modelo e no bairro Anjo-da-Guarda,
colégio eleitoral de 50 mil pessoas,,
que se localiza junto à Universidade,",
na área do Itaqui. Indagado sobre os
prognósticos do IBOPE, de que o
candidato do PDS, Luís Rocha, deverá reunir 62,2% contra 13,1% dados ao PMDB, Renato Archer riu
desses indides e voltou a afirmar
"a votação no Maranhão será
a
que
maior surpresa". O candidato oposi-...
cionista antecipa a eleição de 5 a Z_
deputados federais e de 18 a 2a.,
deputados à Assembléia Legisla-tiva.

Há 87 anos
mantendo a confiança de
seus corretores e segurados.
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Canet acha que
Ney não é mais
presidenciável

Curitiba -— Eufórico e sem se mossurpreso com as pesquisas favoráveis à Oposição, Jaime Canet Júnior —
Governador do Paraná entre 74 e 78
mtrar
por indicação do então Ministro da
, PARANA Educação Ney Braga — articulador da
campanha do PMDB e já considerado
um dos grandes"a vencedores do pleito de ontem,
vitória da Oposição no Paraná
destacou que
refletiu um grande desejo de renovação e de mudança
que nós havíamos sentido ao longo da campanha".
Canet disse que a candidatura presidencial de Ney
Braga está liquidada.
— Esta vitória representa o desejo de que se
restitua à nação o respeito à verdade e de que se
ponha um fim a este ciclo de impunidade e desmandos cometidos. A sociedade brasileira está ansiosa
para fazer voltar estes valores ao país.
Dono de uma das maiores fortunas do Paraná, o
ex-Governador assinalou que "o Governo com mentiras, vem enganando a sociedade e que esta vitória da
Oposição consolida o processo de abertura e levará o
Governo a dialogar com a sociedade. Esta vitória vai
representar 70% da população e mais de 80% do
Produto Interno Bruto, e isto vai obrigar o Governo a
conversar, não com o PMDB, mas com a naçào". Ele
previu que o PMDB vencerá nos Estados mais populosos e de maior potencial econômico. Acompanham
do a apuração em seu escritório, no Centro de Curitiba, Canet disse esperar a vitória por uma vantagem
de 300 mil votos.
Ele diz não ter compromissos com José Richa
quanto à participação do grupo do PP no Governo,
garante que continuará com seus companheiros noe
PMDB mesmo diante da criação de novos Partidos
considera liquidadas as possibilidades da candidatuíà presidencial de Ney Braga."Com esta derrota, o
Ney deve afastar-se da política, até mesmo por causa
de seus problemas de saúde. E sua candidatura à
Presidência sempre foi uma coisa muito vaga. Não
havia nada acertado".
Vamos ganhar por 150 mil votos. Isso nao é
um sonho nem excesso de otimismo. É realismo —
garantia o candidato do PDS ao Senado, exGovernador Ney Braga, que, até o encerramento do
processo de votação, na tarde de ontem, continuava
percorrendo seções eleitorais na Capital e se negandoo
a comentar as pesquisas que prevêem sua derrota,
que representaria o fim do seu sonho de chegar à
Presidência da República.
Calmo, seguro, aparentando estar convicto daa eleição
quilo que afirmava, Ney Braga destacou oque
estava municipalizada no Paraná e que"a PDS estava
melhor chamelhor estruturado no Estado, tendo
se
irritar com
a
chegava
momentos,
alguns
Em
pa".
sua
analisasse
insistiam
que
para
jornalistas que "Vocês
não me conhecem. Já partieventual derrota.
cipei de mais de 10 eleições, disputando-as ou apre¦sentando candidatos. Vocês nem existiam quando eu
•comecei a ganhar e a disputar eleições", repetia.
Não
na hipótese nem penso sobre
'isso. Acreditoacredito
e numa eleição ele raramente
no
povo
'se engana — insistiu, ao se negar a admitir uma
possível derrota e analisar o futuro de sua candidatu"ra
do Presidente Figueiredo, caso náo se
"elejaà sucessão
Senador.
18 dos
*34 Nas previsões de Ney Braga, o PDS elegerá
"fará maiodeputados federais e, dos 58 estaduais,
iria e mais um ou dois", o que lhe ajudaria na vitória.

Espiridião diz
de quanto ganha

gHBBBB Florianópolis — "Vou ganhar por
; jjTShll'*^
exatamente 108 mil 360 votos" — disse
S^frjT ontem, no votar, o candidato do PDS
-j^vl. J
ao Governo do Estado, Espiridião
**y^*y
Amin (a pesquisa do IBOPE o aponta
s catarina
como novo Governador, com 50,1%
dos votos, contra 35,9% de Jaison Barreto, do PMDB). Ele votou na Capital e foi acompanhar a votação em Joinville, o principal colégio
eleitoral do Estado, tido como reduto de seu adversârio.
.
.
Os votos dados ao PT, PTB e PDT em 54 Mumci:
cândidapios onde estes Partidos não apresentaram filiados
e
tos a Prefeito e vereador (mas onde tinham
diretórios) serão anulados. A decisão é do Tribunal
¦ Regional Eleitoral. Foi tomada em sessão secreta
ainda no domingo, não comunicada ao eleitorado e
surpreendeu os dirigentes dos três Partidos oposicio" nistas.

\ Camata sobe a
Serra por votos

Vitória — Gérson Camata, virtual
Santo
Espírito
do
governador
(PMDB), preferiu brigar pelos votos
até o último momento, Ontem, passou
o dia correndo as zonas eleitorais da
E SANTO
Serra, usando a força eleitoral que
adquiriu para minar o reduto do candidato a vice-governador pelo PDS, José Maria Feu
Rosa, antigo prefeito do local. Camata lutou até o fim
para consolidar sua bancada.
A luta mais acirrada, no entanto, é para a vaga no
Senado, entre Berredo de Menezes (PMDB) e Camilo
Cola (PDS). Carlito von Schilgen, candidato a governador pelo PDS, viu ontem confirmarem-se as perspectivas de o eleitorado govemista tender para o voto
camarão. As últimas pesquisas mostraram que em
Guarapari, por exemplo, Carlito terá menos votos do
que o candidato a prefeito do seu Partido.
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Gonzaga quer
seguir piano
de Virgílio

São Paulo

Estes são os resultados das primeiras urnas apuradas em Sorocaba, Franca e Pradópolis, com um total de 3 262 votos:

—i—
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PRIMEIROS RESULTADOS

terça-feira, 16/11/82
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As duas primeiras urnas abertas na capital
(Porto Velho), num total de 595 votos, tiveram
os seguintes resultados para os partidos que
concorrem às três vagas ao Senado:

Para Governador:
Reynaldo de Barros (PDS) 1.530
Rogê Ferreira (PDT)
26
Luís Inácio da Silva (PT) 279
Jânio Quadros (PTB) 273
Franco Montoro (PMDB) 2.319

318
5
266
6

PDS
PT
PMDB
nulos

^V"

Arquivo

Bahia

São os seguintes os resultados dos votos
apurados em cinco urnas de Jequié, uma de
Ilhéus e uma de Catu, no Recôncavo Baiano,
num total de 1.153 votos:

Para Governador:
418
João Duvrai (PDS)
Edval Passos (PT)
21
Roberto Santos (PMDB) 563

Goiás
Até às 22h de ontem, era o seguinte o resultado
das eleições na 2a Zona Eleitoral de Goiânia,
com 1.939 votos apurados:

Para Governador: í
Otávio Lage (PDS)
177
Paulo César Timm (PDT) 1
Atos da Costa e Silva (PT) 18
íris Rezende (PMDB) 1.743

Santa Catarina

As primeiras urnas abertas no Estado mostram os
seguintes resultados, com 5.097 votos apurados:

Para Governador:
Espiridião Amim (PDS) 2.664
LigiaDoutel(PDT) 8
EuridesMescolotto(PT) 11
Osmar Cunha (PTB)
9
Jaison Barreto (PMDB) 1.787

Minas Gerais

sãs indicam novo governador dd
J/r*
wmpSmb
Ceará (51,4% no IBOPE, contra
ceara 22,7% de Mauro Benevides, do
—¦»¦"¦
PMDB), já elaborou seu programa
de Governo, o qual, em linhas gerais, é uma
continuação do Plano de Metas Governamentais
(Plameg) executado pela recente administração
do Governador Virgílio Távora, seu padrinho politico.
O programa administrativo de Mota contemv
pia o setor terciário com uma atenção e umâ
prioridade especiais, porque ele considera que é
necessário mudar o perfil econômico do Ceará, até
hoje dependente das chuvas. Assim, os projetos
que visam à consolidação do III Pólo de Desenvólvimento do Nordeste, em implantação na área
metropolitana de Fortaleza, como os ligados à
siderurgia, terão todo o incentivo financeiro e
fiscal do seu Governo.
O seu Secretariado será de alto nível — prome-.
teu, mesmo que a maioria dos auxiliares seja
indicada não por ele, mas pelos líderes dos três
grandes grupos do PDS cearense, o exGovernador Virgílio Távora, o Deputado Adauto
Bezerra e o Ministro César Cais. Ele terá de
cumprir o chamado Acordo de Brasília, que uniu
essas três lideranças sob inspiração do Palácio do
Planalto, mas o fará levando em conta os interesses do Estado, para o que pedirá aos três líderes
pedessistas nomes de reconhecida capacidade
técnica e política para os cargos da administração
estadual.
Gonzaga Mota deverá ganhar a eleição com
uma diferença superior a 150 mil votos. Mas o
Senador Mauro Benevides revelou ontem, depois
e logo ao retornar
da viagem que fez ao interior
"todos terão uma grande
dela a Fortaleza, que
surpresa com o resultado da eleição nos sertões".

Espiridião esteve mais de uma vez em todos
os Municípios catarinenses, na sua campanha

Paraná

Aracaju — Detentor de 57,6%
dos votos do eleitorado do Estado,
segundo o prognóstico do Ibope,
João Alves Filho, do PDS, afirmou
ontem que seu Governo estará emSERGIPE
"no desenvolvimento da
penhado
Auguspolítica agrícola iniciada pelo Governador "com
o
to Franco" e terá cuidados especiais
desenvolvimento urbano da Capital".
A referência a Augusto Franco, o grande chefe
do PDS local, não é acidental: Alves Filho é
conhecido por sua lealdade política à família
comandada pelo ex-Governador, principal força
de sua candidatura.
Alves Filho votou no início da manhã, no
Colégio Augusto Ferraz, na Capital, onde também
votou — igualmente pela manhã mas no Colégio
Castelo Branco — seu principal opositor, Gilvan
Rocha, do PMDB (19,1% dos votos, segundo o
Ibope).

2

Foram abertas apenas as primeiras urnas
de nove municípios do interior, até às 21h30m,
com o seguinte resultado, para 7.443 votos
apurados:

Votação tardia
e tumultuada

Para Governador:
Saul Raiz (PDS)
Edson Sá (PDT)
Vilela Magalhães (PTB)
Edésio Passos (PT)
José Richa (PMDB)
Para Senador:
Ney Braga (PDS)
José Raimundo Matos (PDT)
Manoel Isaías de Santana (PT)
Afonso Antoniuk(PTB)
Álvaro Dias (PMDB)

Rio GrandehaviamdosidoSul
apurados

Até a noite de ontem
os resultados de 10 urnas, das cidades de Santo
Antônio das Missões, Farroupilha e Esteio,
num total de 2 216 votos, segundo a Cia. Jornalística Caldas Jr:

Para Governador:
Jair Soares (PDS)
Alceu Collares (PDT)
Olívio Dutra (PT)
Pedro Simon (PMDB)
Para Senador:
Hoffman
Alberto
(PDS)
Carlos A. Chiarelli (PDS)
Getúlio Dias (PDT)
Raul Pont (PT)
Paulo Brossard (PMDB)
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818
534
43
821
91
527
417
27
626
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zaga Mot£1, do PDS'que as pes<iui''

Alves continua
plano de Franco

Este é o resultado de oito urnas já apuradas
em Uberlândia e da primeira urna de Belo
Horizonte, num total de 1.955 votos:

Para Governador:
Eliseu Resende (PDS) 749
Theotônio dos Santos (PDT) 2
Sandra Starling (PT)
26
Tancredo Neves (PMDB) 1.178
Para Senador:
João Marques (PDS)^
Fagundes Neto (PDS)
Wilson C.Vidigal (PDT)
Joaquim de Oliveira (PT)
Itamar Franco (PMDB)
Simão da Cunha (PMDB)

f^SZ
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Fortaleza — O economista Gon-
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Gonzaga Mota levou aos palanques as três
correntes em conflito no PDS cearense
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Maceió — O Governador Theobaldo Barbosa ia votar às llh, mas
só pôde fazê-lo à tarde: vários mesarios — não só na sua seção — não
ALAGOAS
compareceram ou chegaram tarde
aos locais de votação, retardando o
início das eleições na Capital.
Já pela manhã a cidade estava tensa com a
notícia de que em três seções a votação fora feita
na véspera, em urnas recolhidas por carros com
propaganda do PDS. A irregularidade foi comunicada ao comitê do candidato a deputado estadual
Ronaldo Lessa, do PMDB, que a divulgou. O
presidente do TRE, Desembargador Gerson Ornena, disse que o tribunal só agiria no caso depois de
unia denúncia formalizada.
Um grupo de pessoas supostamente contratadas pelo PDS comprou toda a edição do jornal
Tribuna de Alagoas, arrendado ao PMDB. Segundo o chefe de reportagem do jornal, Cláudio Humberto Rosa e Silva, somente alguns exemplares
conseguiram chegar ao interior do Estado. O
jornal publicava o resultado de pesquisa realizada
pela Secretaria de Planejamento do Estado, admitindo a vitoria do PMDB (Governo e Senado) por
uma diferença de 14 mil 953 votos.
No Grupo Escolar Teonilo Gama, no bairro do
Jacintinho, o mais populoso de Maceió, alguns
cabos eleitorais do PDS, fazendo-se passar por
mesários, recolheram cerca de 30 títulos dos eleitores, na fila de votação, e sumiram com o documento. Mais tarde, a polícia e delegados do
PMDB encontraram os títulos rasgados.
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Porto Alogro — Daniel do Andrade
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A. Carlos confirma liderança
com a vitória de João Durval
Salvador —
"Não houve surpresa na Bahia. A surpresa aqui será
apenas quanto aos
números da derrota da Oposição, pois resta saber
agora somente se a vitória do
PDS será por mais ou por menos
votos", declarou ontem o Governador Antônio Carlos Magalhães,
ao tomar conhecimento do prognóstico do IBOPE, divulgado peIa TV Globo, que dá ao candidato
do PDS João Durval Carneiro a
vitória nas eleições para o Governo do Estado.
"É um
grande pleito. Vamos
ter uma grande vitória. Estou
muito contente, porque o projeto
democrático está se realizando. E
aqui na Bahia vamos ganhar com
uma diferença de mais de 800 mil
votos — garantiu Antônio Carlos.
Sobre seu futuro político, o Governador afirmou que só vai falar
depois que as urnas apresentarem os resultados.
O Deputado federal João
Durval também já se considera
eleito. "Nunca participei de uma
eleição tão fácil. Só não tenho
certeza se a minha vitória será
com uma diferença de um milhão
de votos ou por 800 mil votos.
Além de minha vitória, o PDS vai
retomar as prefeituras de Feira
de Santana, Itabuna e Ilhéus, hoje nas mãos do PMDB" previu
ele.
flPj"%J&
F-^ftj
lmmm ü
."V ¦' :"

:¦ •¦'¦:r:;-'::X''¦'¦:-. :.¦:.¦;/.'

¦'-''¦/','.J-í, ' ->:¦¦*-*-..-;--«¦-< SH:*t"'.'tí,i^'¦ -: í- í ¦'- - •¦-'

'

V

-'" ;;•-¦','''¦"í>'

'

i^lif&fí

'¦'

" ' ¦
V

J-'

¦

-::

•;,¦¦/.

.-^.v.

"
v,-\.y,<Vv , - .

IÍÍIINJBRmk^X J^feáitóiíílsit^j'lf1'^SH'í,-''.<V

'"'w.V.-'

'

¦' ¦ -

;:';::5v;";.v.;>^.^;^H'';-'í;;;rV;"(

>' ¦"' ^V^W^SC*

!»"'ví.-^;/Ai;:U\*;'>''.f.'í.-0,í,j,r

'

;^|;:::,:?f-:i/.

'*"^E*^fc-'Vr'

*

^^^^v

-

'

"¦'.":

.¦¦¦:^

"*'j *

Máquina
¦- '¦

5"íí:'v-•

.

'''^A'yA-

Wí'-':'

'-

/

,í

¦':':''

^¦:i;::WÍ"'¦'¦:¦:':><'"¦." ¦'-.' ¦¦:'," ,'
.

^

-

^í*"^

...

:

_-:--?""!".""¦'¦>£%£¦¦
<;i :.::.::|;:i;;';
'¦•.:':.;

";

j-..•¦-•.

Se o prognóstico for confirmado, Antônio Carlos Magalhães

— aos 55 anos de idade •— reafirmará seu controle absoluto sobre
uma máquina eleitoral como
poucas existentes no País. Sob
seu comando estão, no momento,
250 prefeitos, num Estado com
336 municíQios, onde o PDS controla 322 cidades. Ele tem a lealdade de cerca de 32 dos 41 deputados estaduais do PDS e de 17
dos 23 deputados federais.

nho para a passagem de Clôriston.
Escolha
Morto Clériston, Antônio Car-los — entre crises de choro pela"
morte do amigo e a rigidez da
legislação eleitoral, que só lhe
dava 10 dias para escolher o novo.
candidato — desenvolveu entáQ.
um trabalho de avaliação de no*,
mes, que começou com o ex»<
Ministro da Indústria e do Comércio e atual presidente do Con-selho de Administração do Banco
Econômico, Ângelo Calmon de
Sá. O nome do dirigente do maior
grupo econômico da Bahia, entretanto, esbarrou na Lei das Inelegibilidades.
Depois disso, os caminhos se
abriram para João Durval, até
então pouco conhecido no plano
nacional. Ao iniciar seus contatos
com Durval, Antônio Carlos exigiu que ele ficasse longe da lmprensa e dos curiosos. E Durval
cumpriu fielmente e com competència a determinação, a ponto
de o próprio Antônio Carlos encontrar dificuldades para achá-lo
posteriormente.
Anunciado o nome de Durval,
Antônio Carlos lançou o peso de
sua máquina a favor do cândidato. E com o prognóstico da vitória, Antônio Carlos, com João
Durval no Governo, poderá continuar a marcar a sua presença na
política da Bahia, como base de
apoio para um possível vôo mais
alto. Ele sonha em suceder Figueiredo.

Foi utilizando essa máquina
partidária, além de um estilo pessoai que varia da arrogância ao
choro e eventualmente até a pedidos de perdão, que Antônio
Carlos conseguiu o que, para
grande parte dos políticos baianos, era considerada uma tarefa
impossível: conseguir uma vitória eleitoral em apenas 45 dias,
depois do acidente que provocou
a morte de seu candidato anteriorrnente escolhido, Clériston
Andrade.
Para escolher o seu primeiro
candidato, o Governador Antônlo Carlos teve de romper com
alguns amigos, brigar com antigos aliados e provocar grande
expectativa no partido. Começou
a briga pelo atual senador dissidente, Lomanto Júnior, que desejava a vaga reservada pelo Governador a Clériston. Para conservar seu escolhido, não hesitou
em atrair a irritação do Palácio
do Planalto, rompendo, também,
com o Secretãrio-Geral do PDS,
Luís Prisco Viana. E mesmo seu
amigo e afilhado político Mário
Kertesz — a quem fez prefeito de
Salvador — foi afastado do cami-
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O personagem da notícia

Durval, compromisso de continuidade
¦
,-,.¦¦.-;•¦

¦:-.í"

:.

' '..vi;

Raimundo Lima

Jair Soares quis mostrar sua boa técnica na quadra. Mas cansou e só jogou 2 sets

Simon confia na vitória, mas
se perder vai culpar Brizola

Porto Alegre —
Se
o Goverperder
jf^jlf^
¦farf^a
no do Rio Grande
do Sul Para o caní ftw
r. g. sui didato do PDS,
—¦—
Jair Soares, o pemedebista Pedro Simon vai atribuir sua derrota a Leonel Brizola,
que veio duas vezes ao Estado no
final da campanha, "quando a
candidatura de Alceu Collares já
estava esvaziada".
— Se Brizola for feliz em seu
intento e tirar votos do PMDB,
dará o Governo ao PDS e será
responsável por isso. Brizola
agrediu demais o PMDB. Não
aceito a tese de que ele está ligado ao Governo, mas lhe prestou
um bom serviço, divindo as opo-

sições — disse Simon, que apesar
disso confia na vitória.
Simon foi o único candidato a
governador gaúcho que não votou em Porto Alegre. Acordou
cedo, rezou na igreja de São Sebastião, ao lado de sua casa, na
Capital, e foi para Caxias do Sul,
onde é Inscrito. Antes de enfrentar a urna, passou pela Catedral
de Caxias do Sul para novas orações. Outro que rezou antes de
votar foi o candidato do PDT, o
umbandista Alceu Collares. Fez
suas preces em casa, numa saleta
onde reverencia os orixás.
Vestido de vermelho e branco
(cores do Internacional, onde é
conselheiro), o ex-Ministro Jair
Soares, candidato do PDS, pas-

sou a tarde jogando tênis. Como
votou pela manhã, preferiu praticar esporte na parte da tarde "do
que ficar em casa pensando em
eleições". Nos dois sets que
disputou, em dupla com o amigo
Francisco Brunelli, Jair Soares
ganhou o primeiro por 7-5 e perdeu o segundo por 8-6. "Estou
destreinado, mas agora, como governador, vou começar a treinar
de novo. Vamos levar esta quadra
para o Palácio Piratini."
A tese de Pedro Simon é confirmada pelas pesquisas de opinião pública: a participação de
Leonel Brizola no comício do último dia 11 foi definitiva para que
os índices de prestígio pessoal de
Alceu Collares subissem, influindo no resultado final das urnas.

Francelino descuidou-se e
votou 2 vezes para atender TV

m

Belo Horizonte
— Estafado pela
campanha eleitoral, que o levou a
percorrer os 722
municípios mineiros, o Governador Francelino Pereira acabou, por descuido, votando duas vezes: uma delas em
branco, mas com a cédula devidamente rubricada pela mesa, o
que poderá anular os votos da
uma, a critério da junta apuradora.
"Foi um acidente",
explicou o
Governador, ao deixar o Colégio
Estadual Central. Ele acabara de
: 'Votar/fazendo pose para os foto.^grâfos, quando chegou, com pe-

queno atraso, a equipe da TV
Bandeirantes. Atendendo ao pedido do repórter para que simulasse a votação, o Governador
conseguiu do presidente da 135a
seçáo eleitoral, Laércio Marques
Rodrigues, uma cédula, já rubricada. "Eu o alertei para que não
deixasse a cédula cair dentro da
urna, o que acabou ocorrendo",
lamentou o representante do
TRE.

Junta decide
O Governador não se perturbou, mesmo porque não foi censurado pelo presidente da mesa,
que apenas fez constar da ata a

ocorrência para salvar os votos
da urna, já que na hora da apuração vai-se verificar que há nela
um voto a mais do que o número
de votantes registrados.

O Artigo 66 do Código Eleitoral deixa a critério da junta apuradora a decisão de anular ou não
os votos, quando verificar "incoincidência entre o número de
votantes e o de cédulas oficiais
encontradas na urna". Esclarece
que não constituirá motivo de
nulidade, se não for comprovada
fraude. O Governador é de opinião que o episódio, "de menor
importância", nâo compromete a
sua votação.
Belo Horizonte — Voldemar Sabino
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A pedido da TV. Francelino fingiu que votava de novo. Descuidou-se e votou 2 vezes

Feira de Santana/BA — Correio da Bahia

"A minha candidatura ao Governo
do Estado da Bahia representa um compromisso de
continuidade com a obra administrativa de
Antônio Carlos Magalhães", declarou o deputado federal João Durval Carneiro, apontado
como o novo Governador do Estado no prognóstico do IBOPE divulgado pela TV Globo,
que lhe dá 48,7% dos votos, contra 27,8% do
candidato do PMDB, Roberto Santos.
Um dos pontos de seu Governo será o de
respeitar ("como democrático que sou") as posições adotadas pelos Partidos oposicionistas,
considerando sugestões e críticas que vierem a
ser feitas, "desde que sejam construtivas, para
o beneficio da população". "Afinal, não sou o
dono da verdade", assinala. João Durval diz
que em relação ao Governo federal vai manter o
mesmo relacionamento de quando era deputado, "visitando gabinetes dos ministros para
buscar soluções para os problemas". Como
Governador, espera aprofundai esse relacionamento, principalmente na obtenção de recursos
para desenvolver seu programa de Governo.
João Durval foi o único candidato a governador cujo nome não foi homologado em convenção partidária. Ele passou à condição de
candidato com a morte de Clériston Andrade,
ex-presidente do Banco do Estado da Bahia,
em acidente aéreo em 1 de outubro. Por isso,
João Durval teve apenas 45 dias para fazer a
campanha que o levou à vitória.
Formado em Odontologia pela Universldade Federal da Bahia, João Durval começou sua
carreira política em 1954, em Feira de Santana
(onde nasceu).
Em 1974, foi eleito para a Câmara Federal,
conseguindo 48 mil votos. Reeleito em 1978,
teve 66 mil votos, sendo o deputado mais votado em cerca de 40 dos 336 municípios baianos.
Mas não exerceu seu mandato, pois foi chamado pelo Governador Antônio Carlos Magalhães
a assumir a Secretaria de Saneamento.

Jáder usa computador para
acompanhar apuração oficia
Rangel Cavalcante
Belém — No
Pai'á. o Governo e a
JP^JS
Oposição declaram
flMHKj
a guerra da ciber¦ #™1
para nética, já que, em
™^^^
matéria de contagem de votos, ninguém confia em
ninguém, e mesmo o computador
a serviço do Tribunal Regional
Eleitoral é considerado suspeito.
Por isso é que o candidato a governador pelo PMDB, Jader Barbalho, revelou ontem que vai
usar os computadores do Estado
para conferir tudo o que os contratados pelo TRE apresentarem
em matéria de números nas apurações.
Essa guerra tem suas razões,
segundo Barbalho. As repartições federais no Pará, segundo
ele, viraram escritórios do PDS,
"e
por isso é sempre bom garantir, contra os cérebros eletrônicos
do Serpro", uma conferência pa-

ralela com os mais modernos
computadores do Governo do Estado, que é aliado da Oposição.

Tradição de fraude
Tanto Barbalho como o senador Jarbas Passarinho, o maior
líder do PDS paraense, concordam em que a luta agora é contra
a fraude já que o Pará tem uma
tradição de eleições fraudadas,
principalmente com o uso do mapismo (adulteração dos mapas
das comissões apuradoras). Por
isso, os dois buscaram os computadores, confiantes em que os cérebros eletrônicos não os enganarão; pelo menos os que estiveram
do seu lado.
A Oposição, que é governo no
Pará, confia nos computadores
do centro de processamento de
dados do Estado, pois eles são
mais modernos do que os do Ser-

Leia editorial

"O

pro. Enquanto o órgão federal
usa os IBM 370, o centro estadual
dispõe dos modernos IBM 4245,
da última geração Nessa disputa,
se não houver manipulação, os
dois devem acertar. É que ambos
usarão os mesmos boletins das
mesas apuradoras, que, depois de
conferidos pelo TRE, através da
comissão central de apuração,
são microfilmados e processados
para a emissão de um boletim.
Foi uma festa ontem em Serra Pelada: os milhares de garimpeiros vibraram quando a tradição do garimpo foi quebrada e
um grupo de mulheres ingressou
na área sob aplausos, o que era
proibido até então. Só que as
mulheres eram fiscais do PMDB,
que foram acompanhar de perto
as eleições ali, onde cerca de 40
mil homens extraem o ouro, a
maioria deles eleitores do Major
Curió.

Melhor Resultado"

Delfim nega mudança radical após as eleições
De roupa esporte e alegre, o Ministro do
Planejamento assegurou que "não há verdade
alguma" nas afirmações de que o Governo
Federal adotaria represálias contra os governadores eleitos pela Oposição:
— O Presidente Figueiredo, quando providenciou a abertura, examinou todos os aspectos. Ele nunca Imaginou que nós ganharíamos
em todos os Estados. Também nunca imaginou
que a eventual vitória da Oposição em alguns
Estadoa — muito menos, aliás, do que eles
pensam — poderia modificar nossa atitude em
relação aos Estados. Não existe nada disso. O
Presidente Figueiredo estabeleceu uma abertura destinada a dar a democracia a todos os
brasileiros — concluiu Delfim Neto.

Sáo Paulo — Os brasileiros não terão mudança radical alguma na sua vida por causa das
eleições. Ao contrário. Acho que se continuarmos trabalhando, nós terminaremos o Governo
Figueiredo; como ele disse: com um pais democratizado e em desenvolvimento", afirmou o
Hinistro do Planejamento, Delfim Neto, pouco
antes de votar na Rua Ouvidor Portugal, na
Aclimação. Acrescentou que levou para a cabine de votação "uma colinha boa".
Para ele, "o Presidente Figueiredo já é o
vencedor, mesmo antes de as urnas serem abertas. Quanto à legislação salarial vigente, reafirmou que "a semestralidade continuará. Lembro que ela foi implantada no país pelo Presidente Figueiredo, contra o voto da Oposição".

EvandroToixaira
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Quero ver como é que Montoro vai tratar
uma greve no ABC. Agora eles terão uma
banana na mão.
Logo a seguir chegou à UDF o Ministro
Extraordinário para Assuntos Fundiários, Danilo Venturini, que declarou, antes de votar,
"muita naturalidade" o novo quaque vè com
dro que será criado no país com eleição de
novos Governadores da Oposição. Disse que
"as verbas serão distribuídas normalmente dependendo apenas dos planos apresentados e do
cumprimento das normas legais".
O Ministro do, Exército Walter Pires, disse
que o grande vitorioso destas eleições é o
Presidente Figueiredo. Quando os repórteres
lhe perguntaram a respeito do Governo do Rio,
disse que Leonel Brizola poderá assumir sem
problemas, caso sala vitorioso:
As promessas do Presidente Figueiredo
serão cumpridas.
O Presidente Figueiredo levou um minuto e
meio para votar na 11a Sessão da Ia Zona
Eleitoral. Quando um repórter lhe perguntou se
a missão estava cumprida, respondeu, seco:
Não me venha com perguntas que eu
respondo com um coice.
Figueiredo recusou o convite do presidente
da mesa para votar na frente e preferiu esperar
na fila, justificando:
Eu estou bem aqui.
Depois de votar, Figueiredo foi para a Granja do Torto, onde ficou toda a tarde.

V".

.

Brasília — "Brizola é um nome polêmico,
muito conhecido, e sua vitória no Rio, um dos
Estados mais importante como centro de opinião pública, evidentemente será levada em
conta rias discussões para a sucessão do Presidente Figueiredo". Esta declaração é do General Golbery do Couto e Silva, que votou, ontem,
com sua mulher, Dona Esmeralda, no município goiano de Luziãrúa, vizinho a Brasília.
Muita gente ficará aborrecida, mas todo
mundo vai acabar assimilando a vitória do
Brizola, se ele de fato ganhar — disse Golbery.
Para ele, o PDS deverá vencer em mais da
metade dos Estados, mas mesmo que as oposiisto não seria
ções fossem as grandes vitoriosas,
"pois democracia implipreocupante, a seu ver,
ca também alternância do poder".
Golbery e Dona Esmeralda votaram na
Igreja Santa Barbara (150a Seção), no centro de
Luziânia e próxima à sua residência, o Sítio da
Amizade. Eles chegaram às 12hl0min, recusaram senhas especiais e, durante uma hora e
meia, enfrentaram uma fila de cerca de 50
pessoas, sob forte sol. Dona Esmeralda justificou:
Na democracia não há privilégios.
Foi a primeira saída de Golbery, desde que
se operou de hérnia, há um mês.
Muito bem-humorado, conversou com os
jornalistas ainda na fila. Riu muito quando um
repórter disse que estava ali para fotografá-lo
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sorridente, ao votar, já que foi um dos mentores
das eleições gerais de agora. Respondeu, irônico:
Depende de como a fotografia sair. No
interior, os fotógrafos colocam em exposição,
de cabeça para baixo, as fotos de quem não
paga a conta.
O candidato a vereador Antônio Cunha, do
PDS, aproximou-se e lhe entregou um santinho
eleitoral. Golbery retrucou:
Ué, e pode cabalar voto assim, na fila? —
Também garantiu que não fez qualquer aposta
nessas eleições. — Eu discuto, brigo, mas não
faço apostas, até porque o jogo é proibido —
brincou.
Luziânia, com 59 mil eleitores, é o terceiro
Colégio Eleitoral de Goiás, depois de Goiânia, a
capital, e Anápolis. As pesquisas indicam que
ali, como no resto do Estado, o candidato do
PMDB, íris Rezende, é o grande favorito. Por
isso, Golbery não quis fazer previsões sobre o
desempenho do PDS:
— Estou torcendo pelo meu partido, mas a
eleição é que vai mostrar o vencedor.
Golbery acha que o processo de sucessão do
Presidente Figueiredo poderá ser acionado logo após as"oeleições, mas não acredita nisso, pois
açodamento e o imediatismo". De
é contra
que as eleições direqualquer forma, considera
tas para Presidente "não são prováveis, nem
necessárias".
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Golbery espera que sua mulher, D Esmeralda, preencha a cédula
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Luziânia, Goiás/J. França
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Golbery não teme Brizola
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Leitão confia na Federação
Brasília — O Ministro Leitão de Abreu,
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República, disse ontem no"oColégio Maria Auxiresultado das eleiliadora, onde votou, que
çóes é uma parte do processo de abertura":
O que eu prevejo é que tanto a União
como os Estados procurarão proceder de maneira a assegurar a abertura, assegurando, ao
mesmo tempo, a prosperidade da União e dos
Estados.
Ao ser perguntado sobre qual será o relacionamento do Governo Federal com os Governadores eleitos da Oposição, Leitão de Abreu
disse:
Nós vivemos dentro de uma Federação.
Dentro de uma Federação os Estados são entidades autônomas. A União, uma entidade soberana, tem relações com os Estados.
Na Ia Zona Eleitoral de Brasília, da Universidade do Distrito Federal (Fundação Educacional de propriedade do Governador do Espírito Santo, Eurico Rezende), onde votaram o
Presidente Figueiredo e vários Ministros, o
primeiro a chegar foi o Ministro da Marinha,
Maximiano da Fonseca, e declarou que o Governo Federal não discriminará os Governadores da Oposição:
Não haverá problemas de relacionamento, desde que sejam criadas bases dentro da
honestidade e do direito.
Maximiano declarou que é bom para o
Governo Federal dividir as responsabilidades
do >poder:
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£m Éden, distrito de Nova Iguaçu, Izabel Cardoso, 47 anos, e Augusto Machado, 83 anos, conw 58 núlhões de brasileiros, preparani-se para votar

O que o brasileiro fez ontem

-*•
*^
"Os vícios e as fraquezas do Governo da
democracia podem ser vistos sem dificuldades;
pode-se demonstrá-los por meio de realidades
patentes, ao passo que a sua influência salutar
é exercida de uma maneira insensível e por
assim dizer oculta. Os seus defeitos nos
chamam a atenção, mas as suas qualidades só
a longo prazo se descobrem."
Alex de Tocqueville
A Democracia na América

O brasileiro acordou cedo, mesmo
sabendo que teria ao seu dispor um dia
inteiro reservado exclusivamente para
votar. Cinqüenta e oito milhões de
pessoas se sentiram como o ator
principal do enredo que as democracias
reservam aos cidadãos.
Aqueles escassos 7 milhões e menos
de 500 mil eleitores, ao recomeçarem
nossa democracia em 1945, estavam
longe de admitir a possibilidade de tudo
o que aconteceu nos 37 anos seguintes.
Em todas as vezes que votavam, o
desastre não parecia estar na ordem
natural da História, mas estava. Ou
então a História não tem ordem.
A primeira sucessão presidencial,
cinco anos depois de 45, teve contestado
o resultado das urnas. Era o sinal da
crise com a qual o Brasil iria conviver
intimamente. Antes de cumprir-se o
segundo mandato, Vargas morria e o seu
sucessor, eleito 15 meses depois, seria
também contestado com outros
argumentos, mas com o mesmo
propósito. O sucessor do sucessor de
Vargas, Jânio, deflagraria a crise
definitiva e o regime se destruiria na
seqüência.
Os eleitores de ontem sabiam apenas
que a enorme diferença de 50 milhões de
eleitores, entre 1945 e 1982, só pode ser
a favor da democracia. Quem sabe não é
a garantia que faltava?
À República velha, aposentada em
1930. bastavam um milhão de eleitores e
a eleição a bico-de-pena para
sustentar-se politicamente. Com esse
número ela soube fazer a sua festa e
durante 39 anos foi pelo menos fiel a
Constituição de 91.
A mesma República ficou mais velha
ontem e, no entanto, se renovou 93 anos
com um festival em que 58 milhões de
participantes tentam montar, mais uma
vez, um regime razoavelmente democrático.
O eleitor brasileiro voltou ontem, finalmente, a uma cabine para escolher Governadores de Estado pelo voto direto. O fim
de semana lhe devolveu a tranqüilidade
para escolher com toda a calma. Ao desligar o som da propaganda eleitoral 72 horas

Wilson

Figi
Figueiredo

lei lhe garantiu o silêncio que
retórica a níveis suportáveis e
volta os candidatos a proporções
A democracia dispensa super-

antes, a
baixou a
trouxe de
humanas.
homens.
Nada disputou ao eleitor a preferência
no sábado e no domingo de grandes expectativas políticas. O brasileiro pesquisou
seu passado eleitoral à cata de razões capazes de orientá-lo na escolha e não encontrou nada que o desabonasse.
Não têm realmente do que se arrepender, ou do que se recriminar, aqueles que
estavam entre os 15 milhões e meio de
eleitores que votaram pela última vez para
Presidente da República em 1960. Os que
elegeram o último Presidente pelo voto
direto não podem ser responsabilizados
pelo que veio acontecer em seguida ao
eleito e dai por diante aos eleitores. Nenhuma culpa cabe também aos que elegeram
os últimos Governadores pelo voto direto
interditado em 1965.
Que esperam do futuro os eleitores de
ontem? O alto índice de comparecimento
merece um prêmio. Já não é bastante a
este país sentir-se uma democracia de quatro em quatro anos: entre uma eleição e
outra a consciência política se desmobiliza.
A coincidência eleitoral é um castigo injusto.
Os eleitores sabiam que estavam escolhendo Governador, Senador, Deputados,
Prefeitos e Vereadores, mas desconfiavam
que, no avesso da preferência, a mão da
vontade coletiva devia estar esboçando
também os traços do futuro Presidente da
República. Ou, quem sabe, do ventre das
urnas nascerá a tempo a própria eleição
direta para a Presidência ainda em 1985?
Nem todos os eleitores se lembraram de
que a vinculação de votos estreava para
não mais se repetir. Era apenas uma ponte
sobre o vão da abertura, para permitir ao
PDS atravessar sem vertigem o abismo
eleitoral. Conforme ensina a ciência militar, as pontes feitas para as retiradas devem ser destruídas logo depois para que o
inimigo não seja beneficiado.
Da próxima vez os eleitores estarão
novamente livres para o exercício de contradições e ambigüidades que também o
representam dignamente.
Daqui a quatro anos o brasileiro vai
estrear no voto distrital, que repartirá com
o proporcional a responsabilidade de firmar a autenticidade política ainda por
completar-se. Por enquanto o mais importante para o brasileiro é ver os eleitos
serem empossados sem discussão.

Rio de Janeiro — Terça-feira, 16 de novembro de 1982

NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

amengo enfrenta Penarol. E tudo ou nada
Time uruguaio
vai ao ataque
Certo de que a melhor forma de vencer o Flamengo hoje será esquecer a
vantagem de poder empatar, o técnico
Hugo Bagnulo, do Penarol, instruirá
seus jogadores para que mantenham o
padrão agressivo, única maneira de a
equipe conseguir um resultado positivo
c o direito de disputar a final da Libertadores, contra o Cobreloa, do Chile.
O time do Penarol só será confirmado pouco antes da partida, porque o
técnico Bagnulo tem dois problemas:
quer fazer um teste com o pontaesquerda Silva — se não tiver condições
será substituído por Ramos — e com o
excelente meio-campo Saralegui, responsável pela marcação de Zico. Ele
não veio com a delegação uruguaia mas
ainda era aguardado.
— A melhor maneira de se perder é
jogar para o empate. Temos esta vantagem, mas vamos jogar normalmente.
Vou definir o esquema com meus jogadores pouco antes da partida e não
posso confirmar se o Penarol concentrará os seus homens no meio-campo ou se
irá explorar os contra-ataques. Isto será
definido na conversa que terei com os
jogadores e ninguém mais.
Bagnulo quer ter certeza, primeiro,
de que poderá contar com Saralegui,
para então definir como o Penarol atuará. De uma coisa ele tem certeza: o
Flamengo é um time extremamente perigoso e requer toda a atenção. Se Saralegui ficar de fora, Zico será marcado
pelo substituto, Falero, considerado
mais técnico que o companheiro.
O técnico uruguaio não teme a influência da torcida do Flamengo, pois
considera o Maracanã um estádio seguro. Além disso, seu time é considerado
por ele forte e ambicioso, o que não lhe
permitirá ficar passivo em campo. Ele
espera surpreender o Flamengo nos
contra-ataques.
O Penarol fez um treino de reconhecimento ontem à noite, no Maracanã, e
o técnico Bagnulo deixou os jogadores à
vontade, pois o auxiliar, Jorge Kistenmacher, comandou um treino tático peIa manhã, no pequeno campo do Novotel, de Niterói, aguardando a chegada
do treinador, o que só aconteceu à
tarde.

Jair sonha era
dar exibição
De jogador problemático no Internacional, de onde saiu brigado com a
diretoria, depois de 12 anos de clube, o
ex-ponta-direita Jair passou a ídolo no
Penarol e espera comprovar hoje esta
distinção que recebe dos torcedores
uruguaios com uma grande exibição,
atuando de maneira completamente dirente, pois é um dos principais armadores do time uruguaio, pelo setor esquerdo.
Jair disse que ficou surpreso com o
estado físico dos jogadores brasileiros,
principalmente os do São Paulo e Grèmio, chegando inclusive a sentir pena
de alguns deles, durante alguns jogos
pela Libertadores da América. Dá um
conselho aos dirigentes da CBF: se não
houver uma modificação radical na programação de jogos, dentro de pouco
tempo o jogador brasileiro perderá até a
malícia, pelo cansaço causado pelo excesso de jogos.
— Para poder disputar alguns jogos
da Libertadores, soube que Grêmio e
São Paulo jogaram sábado, domingo,
terça e quinta-feira, para fazer mais um
jogo na sexta. Isso é loucura e acho que
não pode continuar assim, pois o jogador não tem como se recuperar e acaba
desenvolvendo muito pouco a sua capacidade total.
E justamente pelo fato de poder descansar bastante, entre uma partida e
outra do Campeonato Uruguaio, Jair
acabou encontrando seu verdadeiro futebol, chegando a ídolo com certa rapidez, pois está no Penarol há quase um
ano e não pretende sair. Segundo ele, o
esquema no Uruguai é bem mais racional.
— La, só jogamos sábado ou domingo. Por exemplo: quando o Penarol joga
no domingo, na semana seguinte sabemos que nossa partida será sábado.
Temos quase uma semana para o descanso, o que nos dá tempo suficiente
para treinar e recupar o potencial máximo, quando se sofre alguma contusáo.
O que faz o jogador render tudo que
pode é a tranqüilidade e eu a encontrei
no Uruguai.
Aos 29 anos, Jair está consciente de
que não terá mais nenhuma chance de
chegar à Seleção Brasileira, onde atuou
apenas uma vez, náo se apresentando
bem, na derrota (2 a 1) do Brasil para o
Paraguai, em partida válida pela Copa
América. Quando recorda a péssima
atuação nesse dia, Jair até ri, pois conseguiu chutar a gol apenas uma vez em
45 minutos, sendo substituído no segundo tempo.
— Quando resolvi jogar bola (comecei no infantil do Inter), programei minha vida. Pretendia disputar as Copas
de 78. na Argentina, e 82, na Espanha.
Mas nada disso aconteceu e sei que náo
íenho mais condições. Mas me sinto
tranqüilo comigo mesmo, porque encontrei a tranqüilidade, sob todos os
aspectos, até o financeiro, lá no Uruguai. onde me sinto muito bem, com
minha mulher, Jane.

Ari

Nunes quer fazer
da vitória
gol soube
do
o

presidente
que
Quando
Flamengo tinha afirmado que o resultado de hoje seria 1 a O com um gol seu. o
atacante Nunes deu um leve soniso. Ele
via voltar espontaneamente uma frase
ele
que tornou-se popular, lançada por
mesmo em 1981, segundo a qual "decisão é com Nunes"^ Confiante, o jogador
voltou a dizer:
É, esse jogo é bom para mim, pois
costumo ter sorte em partidas decisivas. Seria importante marcar contra o
Penarol para confirmar isso. No fim. o
que vale mesmo é a vitória do Fiamengo.
Nunes treinou algumas jogadas de
penetrações em lançamentos de Zico,
jogadas que deram resultado em algumas partidas, especialmente na final da
Taça de Ouro:
Treinei com Zico as jogadas de
lançamentos entre os beques. Contra o
Grêmio o gol foi assim. Ela deu resultado também em outros jogos. Vamos
torcer para que dê certo amanha (hoje).
O atacante não espera enfrentar um
Penarol tâo vibrante como o que venceu
o Flamengo em Montevidéu:
Se eles se abrirem aqui vão levarse uma enfiada. Quero ver se são valentoes aqui como foram lá, dando tapas
na gente. Vamos ganhar na bola, mas se
quiserem na base do pau também vão
levar.

Gomes

FLAMENGO X PENAROL
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O Flamengo garante hoje com uma
vitória sobre o Penarol, por qualquer
diferença de gol, o direito de disputar
contra o Cobreloa, do Chile, o bicampeonato da Taça Libertadores da América. Para chegar à final, conquistando a
liderança do Grupo I, a fórmula do
Flamengo é muita tranqüilidade — porque o desespero é seu maior inimigo, já
que o adversário joga pelo empate — e
muita coragem.
O técnico Paulo César Carpegiani,
jogadores e dirigentes foram unânimes
num ponto: a torcida vai ter que mostrar paciência e tranqüilidade porque,
além de enfrentar um time perigoso nos
contra-ataques, o BMamengo joga com a
responsabilidade da vitória, que normalmente influi psicologicamente e habitualmente prejudica o desempenho
de muitos jogadores, alguns até expèrientes.

Aniversário
O Flamengo completou ontem 87
anos de forma bem diferente de outros:
não teve alvorada, todas as solenidades
foram transferidas porque o clube foi
requisitado pelo Tribunal Regional •
Eleitoral, funcionando como zona eleitoral, a 17a. Ao contrário do que acontecia também em vésperas de jogos importantes, a Gávea estava vazia, silenciosa e tranqüila.
Apenas alguns poucos torcedores
conseguiram furar o bloqueio dos porteiros. Pouquíssimos dirigentes estavam vendo o treino e nem mesmo os
familiares dos jogadores estiveram no
clube. Apenas a mulher de Wilsinho e o
bebê recém-nascido passeava pela Gávea. A festa de aniversário foi transferida para dia 21, quando então o Flamengo comemora seus 87 anos com todas as
formalidades.
Para o presidente Antônio Augusto
Dunshee de Abranches, os 87 anos do
Flamengo têm um sabor especial:
— Creio que estamos na melhor fase
da vida do clube. Os 87 anos marcam a
etapa em que conquistamos a Taça
Libertadores da América, o mundial interclubes e o tetracampeonato da Taça
Guanabara, além de termos sido campeões de terra e mar, ganhando também
o título brasileiro de remo.

Taça Libertadores da América
Local: Maracanã.
Horário: 21 horas.
Juiz-, soiteio entre os peruanos Henrique
Labo, César Pagano e Edison Perez.
Flamengo: Canlarele, Leandro, Figueiredo, Marinho e Júnior; Andrade, Adílio e
Zico,- Lico, Nunes e Titã.
Técnico: Paulo César Carpegiani.
Penarol: Fernandez, Diogo, Olivera, Gutierrez e Morales; Bossio, Saralegui (Falero) e Jair; Vargas, Morena e Silva
(Ramos).
Técnico: Hugo Bagnulo.

Pressão
Paulo César Carpegiani náo espera
um Penarol retrancado: segundo o técnico, quem usa a retranca é um time
que não procura atacar, situação que
não pode ser aplicada ao time uruguaio.
Quem usa retranca é time pequeno, o que não acontece com o Penarol.
Eles têm uma estratégia de jogo, que é
se defender em bloco e contra-atacar,
enquanto nós temos outra. O Penarol
tem como opção o contra-ataque e nisso
ele é muito bom. Os uruguaios são perigosos porque têm habilidade e velocidnde. Mas nós vamos neutralizar esta ar
ma. Não podemos deixar que contraataquem, como fizemos com o Bangu,
que criou várias situações por causa de
falhas de conjunto.
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Àdílio (E) e Marinho treinam com vontade, mas a ordem é ter paciência
Delfim Vieira

As fórmulas de
Zico para vencer

Paciência e tranqüilidade. Estas são
as duas palavras que Zico usou para
definir como o Flamengo e sua torcida
têm que se comportar no jogo desta
noite. O atacante pede confiança aos
torcedores para evitar que surja entre
os jogadores um desespero que pode ser
totalmente prejudicial às pretensões do
time.
Não tenho a menor dúvida de que
o Penarol vai jogar defensivamente:
suas características são essas. O Penarol náo sabe jogar para ganhar, não sai
para ganhar, jogando sempre à base de
contra-ataques. Por isso, a torcida vai
ter que ser tranqüila e evitar que haja
desespero na arquibancada e no campo.
Temos muito tempo. O Cobreloa se
classificou com um gol aos 87 minutos
de jogo vencendo o Olimpia por 1 a 0.
Zico viu o Penarol jogando contra o
São Paulo, além de ter enfrentado a
equipe uruguaia em Montevidéu. E tirou suas conclusões:
Aquele jogo no Estádio Nacional
não pode nem servir como exemplo
porque jogar num campo daquele é
brincadeira. Mas vi o jogo contra o São
Paulo, quando o Penarol se defendeu
heroicamente. Seu goleiro fez de tudo,
defendeu bolas impossíveis e o São PauIo, no final, não pôde manter a pressão e
perdeu. Eles vão aproveitar a vantagem
que têm e por isso precisamos ter calma. O Flamengo não saberia jogar pelo
empate e eu particularmente não gosto
de jogar com esta vantagem porque
sempre há uma surpresa. Temos que
marcar por pressão, alternar o ritmo
' para que possamos furar o bloqueio
jair treinou no Maracanã e quer mostrar por que é ídolo no Uruguai defensivo do Penarol.

O IMPORTANTE É ESTAR
JUNTO COM VOCÊ!
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Neste ponto entra a importância da
torcida:
Ela vai ter que ser tranqüila, mostrar paciência e náo entrar no desespero. Temos 90 minutos para conquistarmos a vitória e ela surgirá, tenho fé, sem
afobação. Nosso maior inimigo é o desespero e por isso os torcedores terão
que incentivar o time sempre, sem
transmitir aos jogadores um clima de
insegurança.
Carpegiani sabe também que o Penarol tem uma jogada importante, a de
bolas altas sobre a área. Num treino
tático ontem à tarde, o treinador observou outro ponto explorado pelo adversário em Montevidéu: a tática do impedimento. Além de marcar por pressão,
Carpegiani quer que o Flamengo anule
a tática do impedimento com lançamentos em diagonal para as penetrações de Leandro, pela direita, e de Jünior, pela esquerda.
Vamos marcar por pressão. Tentaremos anular a jogada dos contraataques e principalmente aquela jogadinha em que há um centro alto e Morena cabeceia para um dos pontas não vai
ser feita. Temos zagueiros altos e vamos
ter atenção nessas jogadas.

Zico receberá
hoje seu troféu
Caracas — O jornal El Mundo, desta
Capital, oferecerá hoje ao atacante brasileiro Zico o troféu de "melhor jogador
da América em 1981", de acordo com
uma eleição feita entre cronistas esportivos dos maiores jornais do Continente,
A entrega do troféu ocorrerá no Maracanâ durante a partida Flamengo x
Penarol e será feita pelo chefe da equipe
de esportes de El Mundo, Lázaro Candal. O prêmio foi estabelecido em 1972 e
até agora o conquistaram os jogadores:
Cubillas, do Peru, em 72; Pele, do Brasil,
em 73; Figueroa, do Chile, em 74,75 e 76;
Zico, em 77; Mário Kempes, da Argentina, em 78; e Maradona, da Argentina,
em 79 e 80.

Mônaco verá o
jogo do Mundial
Mônaco — O presidente da FIFA,
João Havelange, e o presidente da
União Européia (UEFA), Artemio Franchi, acordaram ontem em realizar a
decisão do Campeonato Mundial interclubes de 1985 na inauguração do Estádio Louis II, deste Principado, com capacidade para 20 mil espectadores.
A final da competição reúne sempre
o clube campeão da Europa e o da
América do Sul e vem sendo disputada
no Estádio Olímpico de Tóquio.
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Volta fechada
Escoriai
as chuvas não
deixaram que a versão 1982 do
INFELIZMENTE,
grandíssimo clássico Derby Paulista (Grupo I), certamente, hoje, o
mais importante de nosso turfe (conseqüência óbvia da notória e mais do
aue evidente superioridade do turfc
de Cidade Jardim sobre os demais),
tivesse o brilho merecido. Em primeiro lugar, a raia de grama ficou encharcadíssima, prejudicando enormemente o aspecto técnico da carreira.
Em segundo lugar, com a água constante caindo sobre São Paulo, grande
parte do público acabou não comparecendo. Mas, mesmo assim, a milha
e meia não foi desprovida de emoção.
Pelo contrário. Embora o seu resultado mereça e necessite confirmação
(na grama leve, teria sido ele o mesmo?), não há dúvida que, levando em
consideração as circunstâncias, foi
um espetáculo bonito e o ganhador
Kigrandi (Leigo em Cajopita, por
Maior's Dilemma), criação do Haras
Malurica e propriedade do Stud Tevere, justificando ser filho de Leigo
(um lameiro contumaz) e os comentarios de que, com a mudança de raia,
era adversário perigoso, obteve uma
bela e nítida vitória.

desfile prévio e o galope de
apresentação dos candidatos
deram uma primeira idéia do
que poderia vir a acontecer. Embora
bonito de aspecto, o poderoso Bright
Pollux (Pass The Word em Brofiy,
por Hibernian Blues), criação do Haras Sideral e propriedade do Stud N.
P. S., quando galopou, mostrou tranque a raia iria ser muito
qüilamente
ruim. -Quem bem observou o descendente de Hyperion deve ter reparado
que, de físico e galope muito pesados,
ele se atolava todo, mostrando-se
muito pouco à vontade na grama
anormal. O sonho paulista de poder
ter um novo tríplice-coroado após 15
anos começava naquele momento a
se evaporar. Ao contrário, o futuro
ganhador Kigrandi, apresentado em
inobjetáveis condições de entrainement, realizou um galope sério e
impressionante, certamente o mais
perfeito entre todos.
Os cariocas inscritos, neste momento que antecedeu à grandíssima
carreira, possivelmente devem ter
deixado seus adeptos animados. Dos
três, o mais bonito e o de galope mais
expressivo foi Never Be Bad (Earldom II em Gas Mask, por Decorum),
criação e propriedade do Haras Santa
Maria de Araras. A nosso ver, depois, é claro, de Kigrandi, foi o potro
que mais impressionou. A dúvida
quanto a sua adaptação ao terreno
pesado, naquele momento, parecia
deixar de existir. Na corrida, porém,
como no cânter, ele só correu bem
enquanto apoiado. Na hora decisiva,
quando foi obrigado por seu jóquei
logo após a entrada da reta, depois de
percurso precioso, perdeu-se todo e
desapareceu. Apollon, sobre quem
falaremos mais detidamente em seguida, um filho de Waldmeister em
Bardada II, por Jerry Honor, criação
e propriedade de Fazenda Mondesir,
estava também muito bonito e, principalmente, mais calmo e sério, mostrando que já está amadurecendo.
Em relação a seu galope, nada a falar
na medida em que, talvez por precaução, ele fez o cânter seguro por um
punga. Von Jurai (Giant em Dame
Celta, por Sir Bolço), criação e propriedade do Haras Palmital, cuja cotação havia aumentado razoavelmente após as chuvas, talvez estivesse um
tanto nervoso, suando além do que a
amena temperatura fazia supor. Fez
um cânter exuberante demais para
nosso gosto, impressionando, porém,
aqueles que gostam de galopes largos
e, ao nível da aparência, aéreos.
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OS demais paulistas, agradou-nos mais dois: Great
Bear (Waldmeister em Great
Double, por Great Nephew), criação
do Haras Sideral e propriedade do
Stud São Silvestre, desenvolto e sereno, dono de um modelo que não
esconde a presença de Waldmeister
(e sua linha alta) como pai, sobretudo
no tocante aos posteriores e à anca, e
Danny Boy (Don Quixote em Draw
Back, por Quiz), criação do Haras
Scoubidou e propriedade do Stud
B.B.C., embora, na hora do galope,
não tenha mostrado segurança no
terreno pesado. Já Fooling (Lunard
em Viravolta, por Pantheon), criação
do Haras Paraíso, mostrou-se muito
desajeitado, exageradamente grande
e pesado, galopando com pouca elegância e lançando as mãos desordenadamente. Na hora da corrida, porém,
desmentiu esta impressão portandose de modo mais do que honroso.
Amanhã, falaremos sobre o páreo propriamente dito.

nâo vimos as
COMO
corridas de domingo
na Gávea, o nosso quadro
de honra das direções da
semana passada se limitará às reuniões de sábado e
quinta-feira. Edson Ferreira, em todas as suas quatro vitórias (Parvi, na quinta, Icelva, Dactus e, principalmente, Lyra's Star, no
sábado), Gabriel Meneses,
em Navarque, no sábado, e
Jorge Ricardo, em Cacaueiro, na quinta-feira, foram os destaques.
• •
NORAK (St. Chad em
Oscilação, por Waldmeister), ganhador, domingo, na Gávea, do simplesmente clássico José
Carlos de Figueiredo (Grupo III), na milha, é o 16°
ganhador nobre de Fazenda Mondesir nas últimas
três gerações.
• •
do Norte (WaldLEÀO
meister em Girice, por
Alberigo) criação do Haras
Santa Rita da Serra e propriedade do Haras Santa
Ana do Rio Grande, deverá contar com a direção de
Adail Oliveira em sua corrida de reaparecimento
nas duas milhas do grande
clássico Derby Clube (Grupo II) na segunda semana
de dezembro na Gávea.
Em seguida, ele talvez venha a ser preparado para
tentar correr o in Gran
Prêmio Associación Latino-Americana de Jockeys
Clubes (Grupo I), em dois
mil metros, dia 6 de março,
em Cidade Jardim.
e

•

Esta noite, na Gávea

De'ORILÉIA

(Sabinus em
Dársena, por Polyway),do
Haras Serra dos Órgãos,
que deu, este ano, um potro por Waldmeister de nome Donaiolo, já se encontra cheia de Indaial (Xasco
em Teiga, por Al Mabsoot).
• • •
terem dopado aniPOR
mais sob seus
cuidados, dois dos principais entraineurs de Cidade Jardim, Walfrido Garcia e Eduardo Gosik foram, anteontem, suspensos pela Comissão de Turfe
de Cidade Jardim. O primeiro levou um ano (seis
meses por cada cavalo, já
que foram dois os dopados) e o segundo, seis
meses.
e • •
uma soma de quaCOM
se Cr$ 250 milhões e
uma média de Cr$ 5 milhões 700 mil por produto,
o leilão da geração 80 do
Haras Inshalla, realizado
sexta-feira última em Cidade Jardim perante grande público, tem que ser
considerado, do ponto-devista comercial, o de maior
sucesso até hoje realizado
no Brasil.- Dos lances, o
maior (novo record brasileiro) foi Cr$ 24 milhões
pagos pelo Stud São Silvestre para o potro filho de
Locris em Xanacy, por Antelami, um irmão materno
do clássico Don Quixote,
após disputa que provocou
sensação em todos os presentes.
• •
presidente Hernani
Azevedo Silva, por se
encontrar fortemente gripado, não compareceu à
festa do grandíssimo clássico Derby Paulista (Grupo I), de anteontem.
• •
uma divergência
APÓS
entre os dois proprietários, ficou resolvido que
El Santarém (Samkio em
Malaisia, por Sun Glade),
nâo irá ao Gran Prêmio
Internacional Carlos Pellegrini (Grupo I), no segundo
domingo de dezembro em
San Isidro. O descendente
de Samos III correrá mesmo, uma semana antes, na
Gávea, os dois quilómetros do simplesmente clássico Almirante Marquês de
Tamandaré (Grupo II). Só
depois é que será enviado
para São Paulo.

DO MUNDO
Aires — Entre
BUENOS
os animais mais velhos, o próximo Gran Prémio Internacional Carlos
Pellegrini (Grupo I) já tem
seu mais do que provável
favorito: Rebate, um filho
de Faridoon em Reba. Sua
vitória, anteontem, na milha e meia do Gran Prêmio
Copa de Oro (Grupo I), em
San Isidiro, foi impressionante. Após tomar a ponta
ria altura da milha, o neto
de Charlottesville abriu
uma vantagem de sete corpos na reta, marcando para a distância o excelente
tempo de 2m 24s 3/5. A
segunda colocação ficou
com Usuroarior.

Campo Neutro

1° PÁREO — Às 19h45 — 1600 motros — Areia — Rocorde —¦ El Keats (97s2/5)
Cr$ 178 mil — Cavalos de 5 a 7 anos, até Cr$ 545 mil
1—1
2—2
3-3
4
4—5
6

leoninoE. Ferreira
Gr«at Defenior J. Ricardo ....
NorbertoJ.M. Silva
QueSueítoF, PereiroF"
CanrobertG.F. Almeida
CarmelengoR. Marque»

55
58
57
56
58
55

( 7)
( 8)
(12)
(12)
( 8)
( 6)

2°
3o
3o
6o
2o
4o

Jonhoio e Godd Sênior
loi Andei • Conrobert
Vai da Blou e Dnjryui
Vai do Blou o Druryus
Loi Andei e G.Dofensor
Lucrativo • Calbor

2000
1600
1300
1300
1600
1600

NL
NP
GU
GU
NP
AL

2m05s3
tm4ls3
Iml9i.
Iml9i
Irn4ls3
Im38s4

José Inácio Werneck

W.A.Lovor
A. Nahid
S.P.Gomes
G.Fol|ó
CA. Morgado
G.UItoo

• Além de correr em turma fraquíssima para sua qualidade de corredor (é vencedor
clássico, inclusive), Leonino, embora não seja mais o mesmo animal, ainda recebe peso
de todos os concorrentes. Conseqüentemente, o filho de Sabinus deve abrir a reunião
de hoje à noite com toda a facilidade. A dupla vai ser decidida entre Great Defensor e
Norberto.
(LEONINO — GREAT DEFENSOR — NORBERTO)
2° PAREÔ — As 20h.l5 — 1200 metros - Areia — Recorde — latagan (72s2/5)
Cr$ 178 mil — Éguas de 5 e 6 anos, até Cr$ 180 mil — DUPLA EXATA
I—I GrealDreom J.Ricardo
1300
NU
Im23s
A.Nahid
57 6o (10) Zizio'i Rose e Hue
Boa Idéia J.B. Forneça
10 58 7° ( 8) Hué o Jesse Girl
1200
NP
lm!7!3
Z.D.Guedei
2—3 Bala J.R. Silvo
57 2o ( 9) Min Dixle e Rebela 1300 AM lm23> O.Ribeiro
EorT.B. Pereira
58 6° ( 9) lla|ai e Sindhia
1000
NL
lm02i
l.Coelho
3—
lodyHiitorloM.C.Porto
58 3o 9) Sindhia • Great Delire 1000 Al 1m01s4 M.Soles
Min Samboia I, Braiilleme
57 6o ( 9) Sindhia e G.Deiln»
1000 Al Im01i4 S.Franco
TakaLindoC.A.Malo
57 7o ( 9) 5indhio e G.Deilre 1000 AL Im01i4 A.A.Silvo
4—8 Concho Rela J.M. Silva
58 4o ( 9) Min Dixle e Bala
1300
AM
Im23s
W.Penelai
JeneGirIM.Montolro
58 4o ( 9) Sindhia « G.Deiire 1000 AL Im01s4 J.B.Sílvo
LaurinhaM.
Ferreira
58 5o ( 9) Sindhia ¦ G.Deilre I0O0 Al Im0ls4 J.B.SIIva

• Apesar de sua irregularidade, Great Dream tem que.ser considerada a melhor
indicação para este primeiro páreo da dupla-exata. Cancha Reta está muito comentada e é forte adversária. Outro nome muito perigoso é o de Bala, vinda de duas corridas
bastante satisfatórias para a turma. Depois, Lady História e Ear.
(GREAT DREAM — CANCHA RETA — BALA)
3o PAREÔ - As 20h40 — 1000 metros — Areia — Recorde — Chapeiier (59s2/5)
Cr$ 260 mil - Potrancas de 3 anos, sem mais de uma vitória — INICIO DO CONCURSO
1—t
2
2—3
4
3—5
6
4—7
"

Ia CumparcitaE. Ferreira
EntalpodaE. Pereira F°
DondocoJ. Pinto
BibaBabiT. B. Pereira
Hasta LoViiloG. Alvei
GallaSkiddyJ.Ricardo
UnaPolorJ.M.Silva
UrsaMaior A. Oliveira

56
56
56
56
56
56
56
56

2o
4o
3o
3°
1°
5°
4°
9°

9)
8)
8)
6)
9)
8)
6)
9)

Exaltacian e Tuyunica
Easy lan e Faicinadora
Easy Ixm e Fascinadora
G.CIaire e Haridi
Fonlolla e Tote Flete
Easy Lan e Faicinadora
G.CIaire e Horldl
Exallacion e La Cumparsíto

1300
1000
1000
1100
1000
1000
1100
1300

GL
NL
NL
AU
NL
NI
AU
GL

lml7il

A.Andretta
G.F.Santos
J.A.Limeifo
LCoelho
M. Moral es
V.Nahid
A. Mor ai e$
A. Moialei

59i4.
59s4.
Im07s2
ImOlll
59i4.
Im07s2

Iml7il

• La Cumparsita vem de duas boas corridas, sendo que, na última em 1 mil 300
metros. Apesar de descer 300 metros agora, é a força. No entanto, deverá encontrar
rival das mais difíceis em Dondoca que está precisando de direções mais felizes.
Depois, Hasta La Vista, vinda de vitória muito fácil, é o nome mais comentado.
(LA CUMPARSITA — DONDOCA — HASTA LA VISTA)
4o PÁREO — Às 21 h05 — 1600 metros — Recorde — El Keats (97s 2/5) — Areia
Cr$ 216 mil animais de 4 anos, sem mais de 3 vitórias

•

"3&J" O almoço dos criadoi« res do dia do grandíssimo clássico Derby Paulista (Grupo I), foi sorteada
uma cobertura do norteamericano Executioner
para o próximo ano. Leo
Friedberg foi o ganhador.

JORNAL DO BRASIL

1—1 Zollo.G.F.AImeido
57
Mustafó,
W.Gonçalves.
57
2—2 Egg Shell, J.Pinlo
57
57
Hino Flete, J.M.Silva
2—4 Arlesano,E.R.Ff?freira
57
Tíncxü,J.Riasixio.v...;:".:..:."..".;.T" 67'
4—6 Bluk.J.Machado
57
Derrick, G.Meneses
57
Nouro.F.PereiraP
55

2o
Io
3o
4°

(
(
(
(

9)
9)
6)
9)

Klarito e
Epilobio
Jonhozo
Klarito e

Ruilining Bond
o Donnus
e Upuru
Zoífo

5° ( 9) Klorilç, e Zofe
6° ( 8) Mi Panchilo • Upuru
6°( 6) Jonhazo e Upuru
6°( 9) Klarito e Zolld
7° ( 8) Zalb e Ziska

1600 AP lm42i G.F.Sanloi
1600 NL
Im38s4 G.F.Sanlos
1600 AM
Im40s2 J. A limeira
1600 AP Im42s
E,P-.Goú)ínte
Í600 AP lm42s l.D.Guedes
1600 NL
Im38s4 A.Morales
1600 AM Im40s2. W.O.Vorgoi
1600 AP Im42i G.UIIoo
2000 GU 2m02i F.P.Lovor

• Mustafá ganhou muito bem e, apesar de ter subido de turma, pode perfeitamente
subir de turma. Zolfo, que pode formar a dobradinha e até vencer, talvez não goste da
reta curta da variante. Egg Shell reaparece em páreo mais fraco do que aqueles em que
vinha correndo. Muito perigoso. Hino Flete é outro nome a ser respeitado.
(MUSTAFÁ — ZOLFO — EGG SHELL)
5° PAREÔ — As 21>S35 — 1200 metros — Recorde — latagan (72s 2/5) — Areia
Cr$ 178 mil Éguas de 5 a 6 anos, até Cr$ 370 mil — DUPLA EXATA
I —I Sindhia, J.M.Silva
58
Mi» Dixle, J.Ricardo
57
2—3 HighSoglety, M.Monteiro....
58
Zi*io's Rose, J.Pinto
57
3—5 Letty, F.Pereira F°
56
PompaGirl,A.Oliveira
55
Colorata, T.P.Fonseca
56
4—8 Itajaí.F.Araújo
56
DamaBaby, LMoia
10 54
10 Ignilion, E.B.Queiroz
58

1° (
1° (
5o (
4o (
3o
3o (
7o (
6o (
2o (
8o (

9) Great Deiire a [..História
9) Bolo e Rebela
11) Jordilly e Fortezza
8") Odina e Cripto
( 8) Odina e Cripta
9) Huinca e Inata
13) lady Day e Héchtia
(9) Huinca e Inoto
6) Heleninha e Chocar (RS)
9) Huinca e Inata

1000
1300
1000
1300
1300
1000
1000

1000
U00
1000

AL
AM
NU
AP
AP
NL
NP
NL
AP
NL

F.P.Lovor
R.Hohid
t D.Guedei
I Amaral
M Mor a lei
J.T.Fe„ao
L.Acuna
A.Nahid
C.Abreu
V.Nahid

Im01i4

Im23s
lm02il
Im22s4
Im22s4

lm02s!
Im02s2
lm02sl
lm31i
I m02i I

• Miss Dixie voltou com vitória muito fácil e, por esta razão, suas possibilidades de
repetir são muito boas. Sindhia, na última, conseguiu ter um percurso normal e
venceu. Casao o normal volte a imperar, adversária perigosíssima. Dama Baby é
estreante gaúcha com vitória no Cristal. Está muito comentada. Depois, Zizia's Rose.
(MISS DIXIE — SINDHIA — DAMA BABY)
6o PAREÔ

As 22h05 — 1600 metros — Areia — Recorde: El Keats (97s2/5)
Cr$ 260 mil Potros de 3 anos, sem vitória

1—
Queefenes.G. Meneses
Lierlly, A. Machado F°
2—3 JustFili. M.C. Porto
Quilion.E. Freire .:
3—5 Anjou.J. M.Silva
Framer, J. Ricardo
4—7 Juiioc.E.R. Ferreira
Urupd.P.Vignolas

56
56
56
56
56
56
56
56

2°
6o
2°
6o
5o
3°
.1°
9o

( 6)
( 6)
( 7)
( 9)
(10)
{ 6)
( 6)
(13)

Nqw In Time e Framer
Now In Time e Queerent
Edric e Muscari
Último Macho e Notório
Kmd Io Millenium e Olmoi
Now In Time e Queerene
Abock e Nigal
Tuiak e Gè

1600
I6O0
1500
1100
1400
1600
1600
1100

AL
AL
Gl
NL
GM
AL
AP
AU

Irn40sl
lm40ll
Im30s3
ImOOsl
Im23s3
lm40sl
Im42s2
ImOBil

A.
J.
J.
R.
A.
A,
0.
1,

P. Silvo
L. Pedroia
G, Vifiira
Cotropito
Mordei
Ricardo
Ribeiro
C. Borioni

• Just Fitz, apesar do infeliz percurso que teve na última, impressionou bastante por
seu final. Normalmente, nome muito forte. Queerenes vai melhor montado agora e
pode perfeitamente derrotar o filho de Fitz Emilius. Anjou e Framer são nomes que
também não devem ser totalmente abandonados, sobretudo o primeiro citado
(JUST FITZ — QUEERENES — ANJOU)
T PAREÔ — As 22h35 — 1000 metros — Areia — Rocorde: Chapelier (59s2/5)
Cr$ 216 mil Cavalos de 4 anos, sem mais de 1 vitória
1—I
2
2—3
4
3—5
6
4—7

Viejo Pancho, W. Gonçalves
Carondol.G.F. Silva
BioncoBoho,J.Ricardo
Fuduco.E. R. Ferreira
Mogno, L Januário
Top-Crots,J.B.Fonseca.......
Pojoia,M.C.Porto
Dulenegro,J.Pinlo
Oldhom.E. Ferreiro

57
57
57
57
57
57
57
57
57

3o
Io
4o
9o
5°
10°
1 Io
7°
5o

(II)
(10)
(10)
(10)
( 8)
(10)
(13)
(10)
(10)

Pokado e Folly Boy
Economist e Fito
Columbé e Fulmlneo
Columbé e Fulmineo
Oanoui e Columbé
Columbé e Fulmineo
Don Domingo e Folly Boy
Columbé e Fulmineo
Columbé e Fulmineo

1300
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1000
1000

AL
NM
NP
NP
NP
NP
NL
NP
NP

Iml9»4
Im02s3
lm02sl
lrn02sl
ImOlsl
lm02sl
ImISsI
lm02sl
Im02sl

C.
R.
R.
V.
P.
J.
J.
A
L.

H. Coutinho
Corrapíto
Nahid
Nahid
Morgado
E, Souza
G. Vieira
M. Cominho
Acuno

• Pajola, que corria em turma muito mais forte, reapareceu e decepcionou, talvez
sentindo a longa ausência das pistas. Agora, mais aguerrido, tem tudo para obter sua
segunda vitória nas pistas. A dobradinha 44 com Oldham, que vem melhorando, é bem
possível. O mais forte adversário desta dupla é Blanco Baha.
PAJOLA — OLDHAM — BRANCO BAHA
8° PAREÔ — As 23h00 —• 1300 metros — Recorde — Barter (78s) Areia
Cr$ 178 mil Éguas de 5 e 6 anos, até Cr$ 545 mil
I—I FleetGIrl.S, Silva
Bibesco, J.Pinlo
2—3 Cripta, A P.Soujo
Doce Primavera, J.M. Silva
3—5 Jordilly, LMaio
MissBruleur, J.Malto
4—7 LovelyGirl.Jz.Garcia
DinhaSó,J.Ricardo
Easy.G.Meneiej

57
55
55
55
58
56
58
56
56

Io
2o
2o
Io
Io
Io
3°
4°
5°

(
(
(
(
(I
(
(
(
(

5)
6)
B)
8)
1)
9)
7)
6)
7)

K. Moid e Etilone
Hoik e Eipóridei
Odina e Letty
Cripta e Nellmei
Fortezia • Héchtia
Doviata e Orpalo
Yasmine e Espéridei
Hoik e Bibesco
Yasmine e Espéridei

1300
1200
1300
1400
1000
1200
1000
1200
1000

NL
NL
AP
GM
NU
AL
NL
NL
NL

Im21i4 L. Previotli
Iml4i3. A. Vieiro
Im22s4. J. t Pioto
Im24s2. J. C. Marchont
Im02sl G. Feijó
ImlSl W. Peflersen
ImOlsl. R. Corrapíto
Iml4i3. V. Nahid
ImOlsl l. Coelho

• Jardilly continua como indiscutível força, devendo, em condições normais (o que,
infelizmente, não costuma acontecer na Gávea), obter mais uma vitória entre nós.
Cripta oerreu muito bem na última, apesar de dirigida com evidente precipitação.
Muito perigosa. Lovely Girl e, principalmente, Easy são adversárias temíveis.
(JARDILLY — CRIPTA — EASY)
9o PAREÔ — As 23h30 — 1000 metros — Recorde — Chapelier (59s2/5) — Areia
Cr$ 260 mil Potros de 3 anos, sem vitória - DUPLA EXATA
1—1 Giro, J.M Silva
13
56
2 Nitrato, A Machado F° 12
56
56
3 Destro, J.B Fonseca
Fribar.J.C.Castillo
56
Queir.J. Ricardo
56
3—7 Danek.J.Machado
II 56
Damerino, E.R Ferreiro
56
Lord Wimbledon, A. Ramos
56
4—10 Amuleto, F.Pereiro F°
56
11 KidCaroço.J.Pinlo
56
12 Melon. P.Cardoso
56
13 Moréh.F.lemos
51

2° ( 9) Joe Fm e Donek
3o (13) Rollond Petit • Buckhorn
2° (10) Lo!o e Gioco
6° 00) Ü3io • Grumpson Buck
Estreante
3° ( 9) Joe Fil! e Giro
9o (13) Bandyi e Queerene
Estreante
4° (10) la;o e Grompion Buck
4° ( 9) Joe Fitz e Giro
Estreante
14° (16) Hebu e Tujok

1000 AP Im02i3 J.
1000 NP Im02s O.
1000 AM lm02s J.
1000 AM lm02s G.
Estreante
O.
1000 AP Im02s3 A.
1500 AL Im32s3 C.
Estreante
A
1000 AM lm02s F.
1000 AP Im02s3 R.
Estreante
A.
1100 NL ImOBsl S.

Coutinho
Ribe.ro
B. Silvo
L Ferreiro
J. M. Dias
Andretto
Ribeiro
P. Silva
P. lovor
Nahid
Araújo
M. Almeida

• Danek não caiu na última no meio da reta, quando vinha para passar para ponta,
por puro milagre. Apesar de largar em má baliza, não pode deixar de ser considerado a
força. Giro, segundo no mesmo páreo de Danek, é seu principal rival. Fribar é um
tanto irregular e, por isso, não pode ser subestimado. Amuleto vem apresentando
melhoras.
(DANEK — GIRO — AMULETO)

QUADRINHOS
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Um caderno
a cores
todos os
dominEro-s

Há tanta gente
dentro do Fluminense e fora do Fluminense colocando-se contra a extinção do Departamento de Atletismo do clube que já
não tenho dúvidas
de que o presidente
Sílvio Kelly dos
Santos e seu Conselho Diretor serão
obrigados a voltar atrás de sua desastrada decisão.
Só acho que não é hora de ficarem
as pessoas a trocarem acusações. Não
creio que o vice-presidente de Esportes
Amadores do Fluminense, Coaracy
Nunes, seja contra o. atletismo. Ao
extinguir o atletismo junto com outros
esportes como pingue-pongue, esgrima
e xadrez, Coaracy Nunes cometeu de
boa-fé o erro de não ver a grandeza e
tradição de um em confronto com a
modéstia dos outros. Não se pode acabar com o atletismo no único clube da
América do Sul detentor da Taça Olímpica.
Se não há verbas para o atletismo
do Fluminense, longe de acabar com o
atletismo, a solução está em arranjaIas. Para tanto o que se espera e se
pede é da parte do vice-presidente de
Esportes Amadores do clube e do presidente Sílvio Kelly um pouco de imaginação e criatividade. Acho que o Fluminense está preocupado demais em
fazer economias. Chega-se a um ponto
em que a economia não resolve e a
saída é inventar, criar, arranjar uma
receita.
O presidente da Confederação
Brasileira de Atletismo, Hélio Babo, já
disse que é possível usar-se publicidade
nos uniformes dos atletas. Vamos então usar esta publicidade, vamos usar
contratos de adoção, vamos botar a
cabeça para pensar o descobrir não um
jeito de gastar menos dinheiro com o
atletismo do Fluminense e sim uma
fonte de receita que permita ao clube
manter sua equipe de técnicos e atletas
— a segunda melhor da cidade.
Do jeito que vamos, acabaremos
apenas com a Universidade Gama Filho filiada à Federação de Atletismo.
Aí, deixa de existir a Federação.

¦ ¦

¦

gostei e quero ser o primeiro a dizê-lo. A corrida Viva a
Laranja não esteve à altura do
NÃO
que eu esperava (houve alguns pontos
positivos, mas poucos) e a única justificativa pode estar no fato de que a
equipe da prova é nova e está ainda,
para usar uma linguagem própria das
corridas de rua, na fase do aquecimento muscular.
Em sua parte técnica, a prova teve
alguns bons desempenhos e contava
pontos para o ranking da revista VIVA, organizado por uma das maiores
autoridades em corridas rústicas do
Brasil, o baiano Aírton Ferreira. Claro
que o ranking do Aírton está ainda em
fase de ajustamento, sendo normal que
pequenas injustiças se cometam no momento, pois Aírton luta ainda com o
problema das informações deficientes.
Muitos dos diretores de provas no Brasil não se preocupam em enviar ao
Aírton (podem fazê-lo através da revista VIVA) os resultados de suas competições, com os 15 primeiros homens e as
10 primeiras mulheres na classificação
geral e os três de cada sexo nos diferentes grupos de idade. Eu de minha parte
não pude enviar ainda os dados da Viva
a Laranja por um acidente com a fita
do Chronomix, que enrolou-se, obrigando ao desligamento do aparelho e
re ligação posterior. Mas este inconveniente será facilmente superável quando os dados forem confrontados no
computador. Poderei não só enviar os
dados ao Aírton como mandarei afixalos na Corja, para conhecimento dos
interessados.
Normalmente é de boa técnica
usar-se dois Chronomix, como precaução, mas domingo só foi possível utilizar-se um, pela falta momentânea de
fitas no mercado.
Mas mantenham o Aírton informado. Na próxima semana ele estará no
Rio de Janeiro para acertarmos. de
modo definitivo os critérios que nortearão o ranking para 1983. Posso contudo
adiantar que ele não admitirá coloca"tradição",
no caso de atletas
ções por
com nome muito conhecido mas que
vêm disputando poucas provas. Também se procurará incentivar o espírito
esportivo, combatendo-se o hábito de
alguns atletas que param no meio de
suas provas, pretextando falsas contusoes ou mal-estares, quando sentem
que não estão em condições de obter a
colocação que desejavam. Exemplar
neste sentido foi a atitude de Dawn
Webb (este é seu novo nome, para
efeitos esportivos) no domingo, pois já
começou a prova em condições precárias mas mesmo assim terminou-a.

AMADOR/FUTEBOL

JORNAL DO BRASIL

terça-feira, 16/11/88

Kirmayr bate fácil espanhol no tênis
Fernando Paidino Neto
São Paulo — Carlos Kirmayr estreou no Grande Prix Hotéis Quatro Rodas de tênis, que está
sendo disputado no Centro Paulista de Tênis com
uma boa vitória sobre o espanhol José Lopes
Maeso, — marcou 6/2 e 6/4, mostrando um jogo
rápido e de toques, que chegou a desnortear o
adversário no primeiro SET.
Kirmayr começou jogando muito bem e fez
jogo 3/0 e depois 4/1. Chegando à rede com rapidez,
ele também voleava muito bem, conseguindo jogadas de toque muito bonitas. No segundo set, Lopes
Maeso, especialista em quadras de terra, onde está
sendo disputado o torneio, conseguiu equilibrar o
jogo, mas mesmo assim foi derrotado por 6/4.

Ronaldo ThoobalaV 20-8-81
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Góes vence
Uma outra boa vitória, e até certo ponto
surpreendente, foi a do paulista, Júlio Góes, sobre
o segundo jogador chileno, Pedro Reboledo. Em
um jogo muito equilibrado, Góes marcou 6/4 e 7/6,
com desempate de 7/1. Agora ele enfrenta (provavelmente amanhã) outro chileno, Hans Gilde- fflÊSSF
meister.
Sobre o jogo, Góes achou que jogou muito
bem, procurando sempre abaixar a bola. Deu
resultado, "apesar dele bater forte, mesmo ". Ele
sempre teve esperança de ganhar. Já tinha derrotado Reboledo há cerca de dois anos, na Copa
Itáu, no Rio. Sobre Gildemeister, um adversário
mais difícil, disse que "é tudo chileno. Por que não
posso ganhar dele também?"
RESULTADOS DE ONTEM
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Outra etapa
Hocevar já tinha — há
dois anos — ficado entre os
50 melhores do mundo,
mas não conseguiu se
manter. Agora, ficar mais
tempo entre os melhores é
sua meta. Segundo ele,
quanto mais se sobe no
ranking, mais difícil fica.
Eu estava no 50° lugar quando cheguei à semifinal em Paris e subiu
apenas três pontos no ranking\ o que mostra como
tudo é mais difícil. O importante agora é jogar bem
seguidamente para conseguir se manter entre os melhores.
Para a próxima temporada, Hocevar pretende arriscar, isto é, jogar os torneios mais importantes —
como este que está disputando agora — e, se passar
pelo menos pela primeira
rodada, ganhar muitos
pontos e dinheiro.
Pelo regulamento do
Grand Prix, por estar entre os 50 melhores do mundo, só posso jogar quatro
torneios por ano de menores prêmios em dinheiro,
quando tiver um de dotação maior na mesma semana. Isto vai me fazer jogar
apenas as competições
mais importantes.

Por esta razão, Hocevar
não vai disputar o torneio
de Itaparica — SulAmérica Open — na semana que vem, pois já esgotou sua cota de torneios de
75 mil dólares nesta temporada.
Mesmo se considerando
bem mais rápido e flexivel
por causa dos exercícios
de alongamento que faz seguidamente há dois anos
Hocevar acha muito duro este Grand Prix Hotéis
Quatro Rodas, pois todos
os jogadores são especialistas em quadras de terra.
— Tenho que pensar primeiro no meu jogo de hoje
com o Castellan para depois pensar nos outros
compromissos e em ganhar o torneio. Já. que no
atual nível do tênis mundial, tudo pode acontecer e
a derrota de favoritos não
é algo tão surpreendente
assim.
Os melhores resultados
de Hocevar nesta têmporada foram sempre em torneios de Grand Prix: uma
final em Kitzbuhel (perdeu
para Vilas), e semifinais
em Barcelona (Vilas),
Gstaad (Clerc) e Paris
(Sanlon).

Mc Namara
O australiano Peter
McNamara, cabeça de chave número três do torneio,
não conseguiu ontem o visto no passaporte na embaixada brasileira em Miami
e não pôde embarcar para
o Brasil. A organização do
torneio espera que ele consiga o visto hoje e só marcou seu jogo da primeira
rodada para amanhã, contra o colombiano Jairo Velasco.
Segundo Paulo Cleto,
um dos organizadores do
torneio, McNamara passou
o dia de ontem todo tentando o visto e não conseguiu — pois foi informado
que o dia estava reservado
apenas aos brasileiros que
tinham que justificar a ausência do Brasil para
votar.

Cláudia é derrotada
no torneio em Sydney
Sydney — A brasileira
Cláudia Monteiro perdeu
ontem para a norteamericana Barbara Jordan por 6/4, 6'2 e foi eliminada na primeira rodada
do Torneio Feminino de
Tênis de Brisbane — valido pelo Grand Prix. Ainda
rodada,
pela primeira
Claudia Kohde venceu Catrine Jexell por 6/0, 6/1 e
Helena Sukova (TchecoEslováquia) derrotou Camille Benjamin (EUA) por
6/4, 6/2.
Em Seattle, Estados
Unidos, o norte-americano
Jimmy Connors conseguiu
uma importante vitória
em sua carreira na final do
. Torneio de Tênis de Seattle, dotado de 100 mil dólares — cerca de CrS 2S milhõès. Derrotou o sueco
Bjorn Borg na final por 6/4,
3.6, 7/5, conquistando o titulo de campeão.
Connors rnanteve-se na

liderança do ranking do
Grand Prix de Tênis, com
3355 pontos em 17 torneios. Em segundo lugar
está o tcheco Ivan Lendl,
com 2313 pontos em 12 torneios, seguido do norteamericano John McEnroe,
com 2305 pontos em 12 torneios. O argentino Guillermo Vilas é o quarto colocado, com 2285 pontos em 13
torneios, seguido do sueco
Mats Wilander, com 1730
pontos em 18 torneios.
A classificação prossegue assim:
6. Vitas Gerulaitis (EUA),
1380 pontos em 15 torneios; 7. Jose Higueras (Espanha), 1216 em 15; 8. Yannick Noah (França), 1059
em 14; 9. Peter McNamara
(Austrália), 1036 em 13: 10.
Gene Mayer (EUA). 1020.
em 13; 11. Andrez Gomez
(Equador), 996 em 20; 12
Jose Luis Clerc (Argentina). 907*em 12.

Seul — Yang Sun Yo, mãe do lutador sul-coreano Duk Koo Kim, que se
encontra à morte no Hospital Desert
Springs, na Califórnia, espera viajar a
qualquer momento para os Estados
Unidos. Ela sabe que o filho já foi desenganado pelos médicos mas está ansiosa
para vê-lo, embora não tenha dinheiro para pagar a
passagem.
Kim sofreu um nocaute no sábado, aplicado por Ray
"Boom Boom" Mancini, em luta
pelo título mundial dos
pesos leves, disputada em Las Vegas. Imediatamente
entrou em coma profunda, com um coágulo no cérebro.
O médico Donald Romeo, que o operou, disse que seu
cérebro nào mostra qualquer sinal de funcionamento e
ele pode morrer a qualquer momento.
O acidente que pode tirar-lhe a vida ocorreu aos 19
segundos do 14° round da luta quando um combinado
de esquerda-direita de Mancini o jogou no canto do
ringue. Imediatamente socorrido pelo Dr Romeo, que
diagnosticou hematoma subdural, ele foi operado para a
remoção do coágulo. A pressão voltou ao normal mas ele
permanece em estado gravíssimo com a vida mantida
por aparelhos.
Em seu apartamento no Hotel Caesars Palace, Mancini, de 21 anos, aguarda ansiosamente as notícias sobre
o estado de saúde de Kim. A última coisa que deseja, no
momento, é lutar.
— Sinto-me o pior dos seres humanos. Estou arrasado. Me olhei no espelho esta manhã e me perguntei se
isso tudo vale a pena mesmo, por todo o dinheiro do
mundo — disse ontem.
'¦'¦.
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Há pouco mais de dois
anos, ele era considerado
apenas um tenista esforçado. Hoje, aos 28 anos, Marcos Hocevar atingiu a 47a
posição do ranking da
ATP (Associação de Tênistas Profissionais) e é o brasileiro que melhores resultados obteve nesta temporada. Ele atribui a melhora
de seu jogo apenas ao fato
de estar mais acostumado
às competições internadonais.
Este ano joguei muitos torneios e, a cada um,
me sentia mais confiante e
experiente. Para mim, jogar é muito importante,
pois quando era juvenil,
não tinha tantas oportunidades como agora.

Cáli, Colômbia — O colombiano
Luis Carlos Lucumi, com um lançaménto de 79,16m, superou ontem, no Festivai Nacional de Estrelas, o recorde sulamericano de lançamento de martelo
nas categorias juvenil e sênior. Os antigos recordes pertenciam ao argentino
Ramon Garmendia, com 68,50m (juvenil), e ao chileno
Patrício Echeverri (sênior), com a marca de 78,38m.
El Londres, Daley Thompson, recordista mundial do
decatlo, título obtido em setembro, durante o Campeonato Europeu de Atletismo, foi eleito o desportista
britânico do ano, por uma associação inglesa de reporteres esportivos. Thompson também foi o vencedor dos
Jogos da Comunidade Britânica. Entre as mulheres, a
eleita foi a pentatleta Wendy Norman.

Kim continua à morte

Vragittra
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Primeira rodada
Albert Tous (Esp.) 6/2 e 6/3 José Gorcio (Esp.)
Júlio Góes (Br) 6/4 e 7/6 Pedro Rebolledo (Chile)
Hans Gildemeister (Chile) 6/1 e 6/1 Carlos Chabalgoiry (Br.'
Bernord Boileau (Bélg.) 6/2 e 6/3 Ramiro Benavides (Boi.)
Carlos Kirmayr (Br.) 6/2 e 6/34 José Lopes Maeso (Esp.)
José Luis Damiani (Urug.) 6/4 e 7/5 GivaÍJo Barbosa (Br.)
Jogos de hoje
Simples, Ia rodada
Juan Avendano (Chile) x Jaime Ftltol (Chile)
Andres Gomez (Equador) x Diego Perez (Uruguai)
Fernando Luna (Espanha) x João Soares (Brasil)
José Higueras (Espanha) x Ricardo Ycaza (Equador)
Jose Luis Clerc (Argentina) x César Kist (Brasil)
Marcos Hocevar (Brasil) x Carlos Castellan (Argentina)
Duplas, Io rodada
Gomez/Gildemeister x Acuha/Ayala
Perez/Maeso x Olivcira/Kist

Hocevar, destaque
entre brasileiros

Recorde no martelo

.
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Kirmayr mostrou um estilo muito rápido
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Seleção é alterada
URSS é campeã do
Torneio Havelange

-as

Acapulco, México — A União Soviética conquistou o 2" Torneio Internacional João Havelange de Futebol para
4& *
juniores, ao derrotar a Argentina por 3 a
fç^
1, em jogo que terminou na madrugada
de ontem (horário de Brasília), nesta
cidade. Na preliminar, a Austrália ficou com o 3o lugar,
vencendo o México por 3 a 0.
As ações foram muito disputadas, por vezes desçambando para a violência, o que resultou na expulsão dos
argentinos Grácciárü e Garcia e do soviético Salimov.
Desgastados pelo esforço na partida semifinal de sextafeira, em que venceram o México na cobrança de penaltis (5 a 2), após empate no tempo normal e na prorrogação, os argentinos ainda resistiram durante o primeiro
tempo mas aos poucos começaram a ceder terreno.
Coube a Oleg Portasov — artilheiro do torneio —
abrir a contagem, logo aos dois minutos. A Argentina
empatou, ainda na fase inicial, com um gol de pênalti,
marcado por Acosta aos 24 minutos. No período final, a
União Soviética assumiu a liderança da contagem a
partir dos 14 minutos, com um gol de Karapaev. O
mesmo jogador consolidou o título para sua equipe, com
novo gol, a dois minutos do encerramento da partida.
O árbitro foi o mexicano Fermin Ramirez Cermeno e
as equipes atuaram assim: União Soviética — Palamarchovisk; Islamov, Agapov, Dogia e Karapaev; Salimov,
Eremenko e Deminov; Litovhchenko, Gouroli e Portasov; Argentina — Goycochea; Glinni, Basualdo, Dos
Santos e Cabrera; Gabrich, Acosta (Barbero) e Garcia;
Mino, Gaona e Gracciani.
A classificação final do 2o Torneio Internacional
João Havelange foi esta: campeã — União Soviética;
vice-campeâ — Argentina; 3o lugar — Austrália; 4o —
México; 5o — Israel; 6o — Brasil; 7o — Costa Rica; e 8o —
Estados Unidos.
¦¦¦ii»

i

i—¦—im

®

m.

MrHMML __SSS.ua..

am varere^». ITEM

E5E30 rrs-ÜTW

Belo Horizonte — Por achar que a
equipe precisa de "mais força", o técnico João Chrisóstomo decidiu fazer alterações na Seleção Brasileira Juvenil Feminina de Vôlei, e mexeu em três posições: saiu Eliane, Vânia passou a fazer a
diagonal da levantadora e Luiza foi para
a ponta de rede, entrando Mariàngela, que possui talvez
o melhor bloqueio do grupo. A Seleção disputa o SulAmericano a partir do dia 27, na Argentina.
Outra modificação foi feita na equipe, mas por
problema de contusão, que pode até significar o primeiro dos dois cortes. A cortadora Adriane sente a virilha e
está em tratamento, sendo substituída por Raquel Ruiz.
João Chrisóstomo deverá definir os cortes no final desta
semana, pois os treinamentos em Belo Horizonte terminam no dia 22 e as jogadoras viajam no dia seguinte.

LA

Seleção é alterada
Lucerna — A enxadrista búlgara
Tatiana Lematchko solicitou asilo politico às autoridades suíças segundo
anunciaram ontem seus companheiros
de equipe na Olimpíada de Xadrez que
se realiza nesta cidade. Tatiana, de 35
anos, estava classificada para as quartas-de-final das Olimpíadas e enfrentaria a soviética
Nana Alexandria, uma das favoritas para o título.
O campeão Igor Ivanov, dissidente soviético radicado no Canadá, disse que acompanhou Tatiana a uma
delegacia de polícia de Lucerna onde, ao meio-dia de
ontem, ela pediu asilo. Nascida na União Soviética,
Tatiana morava na Bulgária há nove anos, desde que se
casou com um búlgaro. Campeã de xadrez da Bulgária
em 74 e 75, ela obteve o título de Grande Mestre
Internacional em 76. É divorciada e tem uma filha de
seis anos.
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Bola Dividida
Sandro Moreyra
As eleições não
sfcMH^
permitiram que se
badalasse com maior
ênfase o jogo de hoje
entre o Flamengo e o
<Vr-àêgfl| .KgM) Penarol. De qualquer modo, todos devem saber da enorme
importância que esta
partida tem para os
dois candidatos a ganhar a Taça Libertadores. O que não estou muito certo é se os rubro-negros
menos avisados ou que estavam mais
interessados nas eleições estão cientes
de que o Flamengo joga logo mais com
a obrigação de vencer por qualquer
escore. Tanto faz largo ou curto. A quêstão é vencer o jogo, porque o empate já
classifica o Penarol.
O clube uruguaio tem um total de
seis pontos ganhos e não perdeu nenhum, enquanto que o Flamengo ganhou quatro e perdeu dois, justamente
para o Penarol, na derrota de Montevidéu.
¦ BB
OJE, jogando no seu ambiente,
o Flamengo naturalmente leva
uma boa vantagem. Só que desta vez não se pode, como se fazia num
passado recente, antecipar o seu favoritismo. Deve ganhar, sim, mas vai ter de
lutar muito e com a máxima seriedade.
E a menos que, surpreendentemente,
seu time desponte no Maracanã com o
ímpeto avassalador de tempos atrás, o
jogo vai ser lá e cá, duríssimo até o fim.
Embora não seja impossível é, todavia, difícil que essa grande exibição
aconteça. As últimas apresentações do
Flamengo não recomendam tanto otimismo. A mais recente, a da minguada
vitória sobre o Bangu, mostrou uma
equipe bem longe daquela que entrava
em campo com o jogo já ganho, permitindo a seus torcedores esnobarem os
adversários, apostando no placar de
suas vitórias.
¦

B

UAS versões existem justificando esta queda visível e inegável.
Uma, cuja origem vem daquele
grupo mais conservador do clube, atribui a má fase à vida fácil que os altos
salários e a popularidade vêm proporcionando aos jogadores. A freqüência a
boates, a festas e reuniões e a preocupação com os gordos contratos de publicidade são apontados pelos conservadores — que no fundo não gostam de
jogadores — como causa fundamental
do desgaste do time.
Outro setor, no entanto, aponta o
excesso de jogos e de viagens, e ainda os
muitos títulos conquistados, como razão principal desta queda. Para esses,
bem mais próximos da verdade, os jogadores estão não apenas cansados, mas
saturados de tanta bola e de tantos
títulos.
Se o acúmulo de jogos e viagens
cansa, as seguidas vitórias nos campeonatos e torneios, que se tomaram rotina
no Flamengo, afrouxaram o élan do
time. É uma reação natural. O Coríntians, por exemplo, comemorou durante um mês em São Paulo com bailes,
placas, missas, muita pamonha e muito
quentão, um título que não via há mais
de 20 anos. No Rio, o Botafogo é capaz
de querer que se faça feriado o dia em
que voltar a ser campeão. Mas não é
esse o caso do Flamengo, que andou
ganhando títulos três, quatro vezes por
ano. A glória repetida também pode-se
tornar enervante.
Enfim, seja por isso ou por aquilo, o
Flamengo é um time de jogadores tarimbados e todos eles sabem perfeitamente que vencendo logo mais o Penarol estarão abrindo caminho para o bimundial com todas as modormias que
esse título oferece. E isto pode-lhe devolver o futebol que tem estado ausente
de suas últimas apresentações.
b b a
futebol tem andado meio agitado e falta-me espaço para responder aos leitores que escrevem para esta coluna. Com tempo comentarei algumas delas, como a de Geraldo Follain, sobre a inconveniência de
a Copa 86 ser realizada no Brasil. Agradeço ainda as gentis referencias do
são-cristovense Ruy Mota.
¦ ¦
HISTORIAS — Pascoal, um pontadireita que jogou por volta de 29-30 e é
apontado como um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do Vasco,
precisou da interferência de um rico
comerciante português para subir ao
time principal. Esse comerciante, adivinhando o bom futebol de Pascoal, mas
não conseguindo convencer o treinador,
chegou-se um dia ao titular da posição,
Taveira se náo me engano, e usando de
seu argumento natural, propôs:
Senhor Taveira, está-se sentindo
bem para o jogo de amanhã?
Muito bem, seu Pires.
E se eu lhe der estas duas notas
de 100 mil réis o senhor vai continuar se
sentindo bem, senhor Taveira?
Não. seu Pires. Só de vê-las na
sua mão já me doem os dentes e a
cabeça. E se elas passarem para meu
bolso, então o corpo todo vai começar
também a doer.
tf
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nerica vive dias de
O América está vivendo dias de festa com a

confirmação, após o jogo entre Fluminense e
Botafogo, da liderança absoluta do segundo turno
do Campeonato. Na verdade, ninguém acredita
que o clube possa perder esta posição, faltando
apenas uma rodada para o término da competição
e na fase atual que atravessa o time.
que
Um dos mais prudentes é o técnico Edu,
"Temos
está otimista mas sem qualquer exagero:
condições de vencer o Fluminense e vamos lutar
o
para isso. O que não podemos é menosprezar
adversário. Eles já provaram que estão em recuperação com uma vitória convincente sobre o Botalogo. Por isso, o América será uma equipe atenta,
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João Saldanha

Camisa 12
O River Plate, faboa partida em
zendo
\
colocou o
Montevidéu,
;^
Flamengo em condições de poder passar
para a frente e ser campeão do grupo. O time
do Penarol é bom Uma
defesa muito sólida e
bom ataque. O goleiro é
firme e os dois zagueiros de área, Olivera e Gutierrez, de
boa água. Vargas não joga, mas o filho
do Laerte, Jair, também está jogando
bola fina. Ele arma e chuta de longe, e
Morena se constitui sempre numa parada indigesta. Está em moda agora
falar em centenas de gols. Pois o Morena é um deles.
Time duro e lutador. Lá em Montevidéu pegou o Flamengo em fase de
baixa e dominou o jogo. Não chutou
muito a gol e preferiu o jogo de abafabanca. O Flamengo quis tocar bola e
se estrepou no Estádio Centenário.
Tocar bola naquele campo era impôssivel. Altos e baixos, e naquela noite
estava muito duro com a bola sempre
obrigando aos jogadores a terem de
fazer duas coisas: dominar e dar seguimento. Também estava difícil para os jogadores do time uruguaio. No
Maracanã, que está bom e agradeceu
à chuva ficando macio, o jogo vai ser
bom certamente.
Não sei como a torcida do Fiamengo reagirá. Penso que muita gente vai ao jogo decisivo do grupo. Decisivo não, eliminatório. Qualquer resultado, e um espirra fora. De acordo
com o regulamento, o vencedor vai
jogar contra o time chileno do Cobreo acordo já fixado,
loa que, segundo "casa",
no Estádio
da
seu
fará
jogo
Nacional de Santiago. Isto da melhor
chance ao time de fora. Lá em Calama, segundo dizem, o visitante nada
tem a fazer a não ser a viagem.
Moser está de fora. mas o Flamenmuito bem de jogadores na
está
go
posição. Figueiredo ou Ademar estão
em excelente forma e a recuperação
de Zico e Júnior foi bastante sensível.
Repito que deve ser um bom jogo e
tão importante que mesmo o entusiasmo eleitoral e a atenção lógica
para o pleito não devem impedir que
para
a torcida do Flamengo apareça"doze"
encher o estádio. A camisa
joga um papel decisivo quando um
jogo é duro. E este é um jogo duro.

cll

esria e confiançá

lutando em todos os setores do campo sem dar
espaços".
Edu não pretende modificar o esquema de
jogo que vem utilizando até agora:
— Nosso time tem se saído bem jogando de
forma ofensiva, sempre procurando o gol. Por isso,
não vejo necessidade de mudar. Tenho confiança
em que saberemos superar as dificuldades preparadas pelo Fluminense e chegaremos à vitória. E
com o apoio da torcida, estaremos lá disputando o
título.
Elói no banco
A boa atuação contra o Madureira — goleada
de 5 a 0 — fez com que o técnico Edu optasse por

manter a mesma equipe que iniciou a' partida.
Assim, Elói, um de seus principais jogadores e que
reapareceu naquele jogo recuperado de uma tendinite ficará no banco de reservas. Elói jogou
parte do 2o tempo.
— O Elói até me surpreendeu por sua movimentação naquela partida. Para quem estava
parado há muito tempo, se movimentou com
muita desenvoltura. Acontece que ele ainda náo
está inteiramente dentro do ritmo do jogo e preferi
manter a formação dos últimos jogos e que vem
dando certo. Ele ficará no banco como uma arma
há mais em caso de necessidade — esclareceu o
treinador.
Cristina Paranaguá/8-10-82

contusão e pode não enfrentar o Bangu

Ias. Ponraldo ainda sentiu uma
Além iU> não tei jogado bem as últimas partidas

do, ameaça par a o Botafogo

Cruzeiro faz hoje
as suas eleições
Belo Horizonte — As eleições de ontem nao
foram as únicas a interessar de perto ao torcedor do
Cruzeiro, que verá hoje a noite, pela primeira vez em
22 anos, uma sucessão na presidência. O Conselho
Deliberativo elege, as 20h. o novo mandatário do
clube — o Sr Carmine Furlètti, antigo vice-presidente
e companheiro de Felicio Bandi. que agora deixa o
cargo.
O presidente do Conselho Deliberativo, José
Francisco Lemos Filho, explicou ontem que a eleição
desta vez será na sede campestre do Cruzeiro, porque
a sede urbana esta requisitada pelo TRE, para a
apuração das eleições. Têm direito a voto 150 conseIheiros _ u)9 efetivos e 41 natos — calculando-se o
comparecimento de 80 por cento.
Há dois anos. Felicio Brandi foi reeleito por
pequena margem de votos, superando a chapa oposicionista encabeçada por Benito Masci, com Carmine
Furletti na vice-presidência.

S. Paulo é favorito
contra o Juveutus
São Paulo — Líder isolado do returno do Camo Sao Paulo
peonato Paulista, com 21 pontos ganhos,
enfrenta o Juventus amanha e tem bua chance de
aumentar a vantagem na tabela O técnico José Poy
deve manter o time que derrotou o Sao José. sábado a
noite, por 1 a 0 O Juventus. que no inicio do turno
chegou a surpreender algumas equipes grandes, toi
goleado recentemente pelo Conntians, por 5 a 1,
A rodada de amanhã alem de Juventus x São
Paulo, apresenta os seguintes jogos Portuguesa de
Desportos x Marilia. noCaninde. Palmeiras x BotafoPreta,
go. no Parque Antártica: Sao Bento x Ponte
Ribeirão
em
America,
em Sorocaba. Comercial x
Preto: Taubate x XV de Jau em Taubate: Guarani x
Franoana. em Campinas. Santos x Ferroviana, em
Vila Belmiro.

Uma pancada na perna esquerda poderá deixar
o Botafogo sem Perivaldo na partida de domingo
contra o Barigüi quando estará decidindo sua çlassificação às finais do Campeonato Estadual. O jogador
saiu sentindo bastante e, segundo o médico Lidio
Toledo, e problema para a decisão.
Caso Perivaldo r.ào possa jogar será substituído
por Gilmar. A volta de Abel a equipe, no entanto,
poderá acontecer esta semana. O zagueiro, que foi
poupado por precaução do jogo contra o Fluminense
para náo agravar sua lesão, continua em tratamento
mas já se encontra bem melhor e devera ter condição
para enfrentar o Bangu.
Palestra
Antes do início do treino físico marcado para
hoje pela manha o técnico Zé Mário vai fazer uma
palestra aos jogadores para que não se deixem
abater pela derrota de 3 a 0 para o Fluminense:
— Acho que já passamos pelo pior e agora nós é
que dependemos do resultado de América e Fluminense. Portanto, vou alertar os jogadores para que
fiquem calmos e enfrentem o Bangu sem afobação.
Importante e que o resultado venha naturalmente
sem nervosismo. Temos condições para que isto
aconteça e, assim como hoje o América é o líder
porque o Botafogo perdeu, na próxima semana o
resultado pode se inverter e nós chegarmos a final.
Zé Mário não pretende alterar a equipe para a
partida com o Bangu a não ser em caso de contusão
como a de Perivaldo.
— Náo adianta estar modificando o time agora,
mesmo porque nao conto com muitas opções. Temos
é que manter a cabeça fria. Ainda temos chance,
embora já náo dependamos mais de nós mesmos.
Durante esta semana Zé Mário vai contar com o
apoio de um importante aliado: Abel. Com sua
experiência, conversará com o grupo e alertará os
companheiros para "Temos
que lutem ate o fim porque nem
que acreditar até o fim. O
tudo está perdido.
Campeonato so será decidido domingo."

Reforços
Ninguém no clube quer falar abertamente da
necessidade de reforços, já que o Botafogo ainda tem
chance na disputa do segundo turno podendo se
classificar para ir às finais. Mesmo assim, e com
todos satisfeitos com que o grupo de profissionais
rendeu até agora vem sendo estudada a possibihdade de contratação.
Um mínimo de dois jogadores esta sendo cogitado para o próximo ano. mas desta vez o objetivo será
o inverso deste ano. quando foi contratado um grande numero de jogadores e pouco se notou de útil.
Desta vez a quantidade dará lugar a qualidade e só
serão visados nomes que venham para resolver o
problema das posições carentes no Botafogo, segundo os dirigentes.

Fluminense conserva Vasco decide hoje
Cléber e Robertinho se escala titulares
tem chance de voltar contra o 1 amengo
A entrada de Cleber na
póntà-esqüèrda do Fluminense, na partida com o
Botafogo, agradou tanto
ao técnico Paulinho de Almeida que o jogador foi
efetivado na posição. Cléber. que chegou ao clube
meio desacreditado vindo
do Operário de Mato Grosso do Sul. convenceu totalmente o treinador, fecliándo o meio de campo e paiticipando decisivamente
da conquista de dois gols
na hora de contra-atacar.
Com a efetivação de Cieber como titular. Fanta podera disputar sua verdadeira posição no meio de
campo. Para o jogo contra
o América, no domingo, o
time vai continuar sem
Jandir, contundido, mas
poderá ter a volta de Robertinho. que será examinado pelo médico Arnaldo
Santiago hoje pela manhã.

— Assim como o Fluminense teve condições de
ganhar do Botafogo, o
mesmo pode acontecer
perfeitamente contra o
América. Respeitamos todos nossos adversários
mas temos condições de
vencer a todos eles.
Durante esta semana
Paulinho de Almeida vai
estudar as alterações que
poderá fazer na equipe, já
que Delei dificilmente terá
condições de jogo. Como o
meio de campo, com Rubens e Tadeu, se saiu bem
contra o Botafogo, é provavel que seja mantida a
mesma equipe, com a entrada de Zezé Gomes no
meio de campo. A formula
agradou ao treinador, que
ainda vai observar as condiçóès de Robertinho —
também poderá voltar à
equipe.
REFORÇOS

AMERICA

O vice-presidente de fuA atuação diante do Bo- tebol, Alexandre Fogaça,a
com
tafogo — o time mostrou continua animadoconseguir
de
possibilidade
até
estar
que poderia
disputando o titulo do se- os reforços de Pita. Daniel
gundo turno, nao fosse a Gonzalez e Mario Sérgio.
excursão a Arábia caie le- Como o clube não dispooe
vou os jogadores a ficarem de verba para a contratasem condições de erifren- ção destes jogadores, estão
tar o Campo Grande — sendo ultimados ps prepedeixou a todos satisfeitos. rativos para a realização
O ambiente e de entu- de um grande show com
siasmo e a diretoria espera artistas tricolores.
Como o Campeonato
que contra o América
está sendo
grande parte da torcida, paulista ainda
transações
as
disputado,
comparecem
não
está
que
do aos jogos, volte a apare- poderão ser efetuadas no
cer para que o Fluminense inicio do próximo mès,
se despeça do campeonato quando os jogadores encom uma vitoria. Ü técnico trarão de ferias e os clubes
Paulinho de Almeida e um farão o planejamento para
a temporada de 1983.
dos mais otimistas.

A Comissão Técnica do
Vasco se reúne hoje para
definir se escala diante do
Flamengo um time misto,
poupando principalmente
os jogadores que tèm advertèncias com cartões
amarelos — Pedrinho. Celso, Geovani e Palhinha —
ou se lança todos os titulares. A tendência é manter
a equipe principal porque
ainda há uma chance de
conquistar o segundo
turno.
O técnico Antônio Lopes
também vai começar a definir quem será o substituto de Pedrinho Gaúcho,
que recebeu anteontem
seu terceiro cartão amareIo disciplinar — advertem
cia provocada pelo jogador. Lopes tem João Carlos, alem de Zinho, ambos
especialistas, contando
ainda com a possibilidade
de improvisar Rosemiro
na ponta-direita.
Tudo, no entanto, vai ser
definido nos treinamentos
até o jogo, já que Lopes
quer observar o desempenho dos candidatos à vaga
de ponta-direita no coletivo de amanhã. O treinador
esta otimista em uma recuperaçâo total do Vasco,
que nào vinha jogando
bem.
— Um time que chegou
aos 32 pontos em dois turnos nao pode se esquecer
do futebol que tem. Num
clima de decisão, os jogadores se superam e vão
melhorar o rendimento do
time. afastando a ma fase
que nos estamos atravéssando. Com maior tranquilidade. a gente vai readqui-

ir o Futebol em cima
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rir a confiança e o nosso
estilo de jogo será o de
antes, vibrante e competitivo. Vamos voltar a jogar
tudo que sabemos.
Náo houve contusões
graves no jogo contra a
Portuguesa, apenas Mazaropi e Roberto, com pançacada no joelho e dores na
panturrilha direita, respectivamente, se queixaram
com o medico Paolo Chimisso, mas nào serão problemas. Na revisão de hoje,
o panorama deve ser mais
esclarecedor, já que os dois
até agora se submeteram a
tratamento à base de gelo.
Eurico Miranda, candidato derrotado nas eleiçoes presidenciais, afirmou ontem que apoia o
movimento no sentido de
evitar uma tentativa de
anulação das eleições. A
posição de Agartino Gomes, o outro derrotado, serã conhecida hoje, mas a
tendência é acompanhar
Eurico.
A indignação inicial de
Eurico e seus companheiros de chapa por causa dos
incidentes que, na opinião
dos membros da "União
Vascaina", configuraram
fraude nas eleições, agora
passa a ser um lamento.
De acordo com a tendência da maioria dos vascainos, Eurico aceitou o fato
de que em beneficio do
Vasco — que seria agitado
exatamente num momento em que precisa de tranqúilidade para disputar as
finais do Campeonato Estadual — o melhor seria
desistir de qualquer açào
no CND ou mesmo na Justiça Comum.

A PARTIR DE
20:30 HORAS

Flamengo
Tupi
com
Rádio
Super
Então, fique na
y""^*
x
Saldanha
oalcei Camargo, João
Penam!
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esportiva
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a melhor equipe
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"EVITAR VIVER. AGORA, SO EVITA"
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Carlos Augusto Strasser, o "Cl lá"

Mauro Mendonça, Peróii

A "Evita" brasileira ficará mais próxima da
verdade histórica e será a primeira versão da
peça a ser encenada na América do Sul

Cláudia, 34 anos, está lendo tudo sobre a
personalidade de Evita e acha que o musical
"Evitar viver. Agora, só Evita." Este é o tem muita força principalmente no aspecto
lema das 46 pessoas que estão ensaiando em político, pois ela foi uma das primeiras muritmo acelerado o musical Evita, dos ingleses lheres a atuar no poder, numa Argentina da
Andrew Lloyd Weber e Tirn Rice, no ex- década de 40, onde a mulher exercia seu
Cassino da Urca. A tradução da peça foi feita papel principal no lar. Os dois ensaiam numa
por Victor Berbara, também produtor, junta- sala ampla, acompanhados pelo pianista Osmente com a Funarj. A estréia será dia 4 de mar Milito. das 14h até 23h, intercalando com
janeiro, no Teatro João Caetano. O clima dos aulas de expressão corporal, canto e ensaios
ensaios é\ de grande entusiasmo. O elenco com o coro. Mauro Mendonça diz que faz
está dividido em três salas na antiga TV Tupi. questão também de participar das aulas de
A cantora Cláudia, que representará Evita. dança, "dançar faz bem, libera e descansa,
está de roupa preta, os cabelos claros presos depois de um dia agitado". Ele assistiu à
no alto da cabeça em forma de coque, ensaia montagem de Evita em Nova Iorque e em
com Mauro Mendonça (Perón), 51 anos, muito Londres (obteve o prêmio Air France, por sua
Ele diz que a sala em que estão é
brincalhão.
no filme de Bruno Barreto, Dona
a do "bom astral", canta trechos da peça, e participação
Flor
Dois Maridos) e acha que o
e
Seus
acha que já perdeu uns dois quilos, desde o musical tem muito
conteúdo social, ideológiinício dos ensaios no dia 18 de outubro.
co, quase brechtiano. "A montagem de üm
musical como Evita é muito importante porque não é sempre que um ator brasileiro
pode, num único espetáculo, cantar, dançar e
representar. É um campo que se abre." Esta
também é a intenção da Funarj — transformar o Teatro João Caetano numa casa de
musicais, desde a montagem de Vidigal: Memórias de um Sargento de Milícias, de Millõr
Fernandes.
Para o diretor de Evita, Maurício Sher"Tudo começou na maior
a história é fascinante e reflete a inquieman,
bebê.
do
meu
felicidade: o nascimento
E continuou com um convite para
tação
e perplexidade de nossa época, além de
lazer uma personagem linda no mès
ser a primeira vez que vai ser encenada na
seguinte. E eu tinha engordado
15 quilos com a gravidez. Foi ai que o
América do Sul (atualmente está em cartaz
Esthetic Center entrou na minha vida.
Eu já tinha ouvido falar na T.A.T em 18 países). Algumas modificações tiveram
Técnica Térmica Acelerada. E um
indução
de
usa
a
de ser feitas para aproximar Evita da verdasuíço
que
processo
ondas frias para eliminar os
de histórica da Argentina das décadas de 40 e
centímetros excessivos.
O que eu não sabia é que ja
50, além da troca de um bolero por um tango
existia o T AT.2, uma evolução do
e a inclusão de um samba portenho. Evita,
processo, com dupla ação, muito mais
rápido e localizado. Conclusão: fui lá e
segundo Sherman, exige muito dos atores e
na
minha
estava
30
dias
apenas
em
melhor forma.
cantores, pois tem mais de 10 ritmos diferem
O resultado está ai no ar, no
leatro, nas revistas.
tes, passa do tango para o rock, do sambaO resultado está em mim que sempre
canção para o fox, da modinha para a guaráfui e pretendo continuar a ser uma
mulher realizada e feliz. Faça como
nha, além de obrigar o ator a manter constam
eu: telefone agora mesmo e marque
uma entrevista sem compromisso.
te atenção no regente da orquestra (maestro
Você vai se reencontrar com a sua
Frederico) que acompanhará o elenco.
Edson
beleza"
E, para completar, a saúde vocal é fundamental nos atores, pois serão aproximadai
mente nove sessões por semana, o que não
Catarina Figueiredo

jngyes

perder
"í só mês.

1
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acontece com uma ópera, com poucas recitas.
Para que os atores não exijam tanto das suas
cordas vocais, eles vão usar microfone. Segundo Sherman, o Teatro João Caetano tinha
a pior acústica do Rio de Janeiro e depois da
reforma melhorou. Mas, estará fechado praticamente o mês de dezembro todo. para reformas na instalação sonora. A expectativa é
que se torne o melhor teatro do Rio, o que
beneficiará também o Projeto Seis e Meia.
RIPADO, Carlos Augusto Strasser (o
Che), ensaia numa sala menor, acompanhado pelo Maestro Marinho ao
piano. Um pouco assustado pela
perspectiva de viver Che, indiscutivelmente
um dos mitos da sua geração, ele tira da bolsa
livros que está lendo, entre eles Serra Mãestra: da Guerrilha ao Poder. Cita uma frase de
Eduardo Galeano,"Ele
que acha que define bem o
não viveu para o triunseu personagem:
fo e sim para a luta". Diz que está absolutamente disponível para "fecundação" e preocupado pelo fato de ter dois meses para
ensaiar as 15 músicas ("um cantor profissional leva quase um ano para gravar um disco"), além das intervenções de Che no musical. A montagem de Evita é, segundo Strasse,
oportuna no atual momento político, porque

UMA CAMPANHA PARA
ATRAIR
TURISTAS ARGENTINOS
ÉÍTT M motivo a mais Para fr ao Rio nas suas

%J próximas férias. Ver Evita". O slogan será
lançado na imprensa argentina nos próximos meses,
para atrair turistas. O produtor Victor Berbara esteve
ha poucos dias em Buenos Aires para cuidar da
campanha publicitária e ver até onde seu sonho pode
tornar-se realidade: Montar Evita em português na
Argentina. Segundo ele. a situação política da Argentina no momento é muito instável e tudo vai depender de como as coisas estarão em 84 (prazo que ele dá
para a peça já ter terminado sua temporada no

^^«^

Cláudia, Evita

fala daquilo que é comum, o uso e o abuso do
poder.
Mesmo antes de estrear, Evita já é um
êxito, na opinião do Secretário de Educação,
Arnaldo Niskier. Há seis meses, quando a
Funarj lançou os testes, apareciam mil
currículos para ser examinados. Destes, foram selecionados 100 e depois escolhidos os
46 participantes do elenco. Segundo o Secretário, nenhum deixou de passar pelos testes.
Com o patrocínio da Souza Cruz, já foram
feitos contatos com São Paulo, Paraná e
Curitiba, para temporadas do musical.
Evita não pretende uma temporada longa no Rio. No máximo, serão apenas três
meses, segundo Arnaldo Niskier. E, para dar
uma medida do clima de expectativa e emoção que envolve a estréia do musical, o Secretário diz que há poucos dias, quando foi a
Urca ver como estavam indo os ensaios, o
diretor Maurício Sherman resolveu dar uma
repassada em algumas músicas. Depois de o
elenco cantar meia dúzia de músicas, deu um
"nó" na garganta do diretor e ele chorou
emocionado. Aí, Arnaldo Niskier disse-lhe
que não era feio chorar. Mas, percebeu que
também tinha-se emocionado e estava chorando.

Brasil). Berbara diz que há um grupo de autores
locais escrevendo e tentando montar até o final do
ano em Buenos Aires uma biografia legítima de Eva
Perón, pois não há censura em teatro no momento.
Os próprios artistas e produtores fazem a sua censura. Com isso, ainda segundo Victor Berbara, será mais
fácil derrubar um tabu e facilitar a montagem de
outros espetáculos sobre Evita. Até hoje, os argentinos tèm muito medo de tocar no assunto.
Além das alterações feitas para aproximar o musical Evita da realidade histórica da Argentina, fizeram-se necessárias também, segundo Berbara, adaptaçôes no figurino, que na montagem americana e
européia era muito escuro. O figurino é feito por
Maria Lúcia Areai, que está colocando um pouco
mais de cor nos modelos. O cenário também recebeu
mais cor, para dar uma beleza maior sem, entretanto,
interferir na obra.
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Férnandez recebe o Goncourt por uma
biografia imaginária de Pasolini

P

ARIS — O romance Dans Le
Main de 1'Ange (Na Mão do Anjo), uma biografia imaginária do
cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, valeu ao francês Dorninique Fernandez, 53 anos, o Prêmio Goncourt, o
mais importante da literatura francesa.
Outro prêmio literário, Renaudot, que
se outorga a escritores relativamente
desconhecidos, foi obtido por Georges
Olivier Chataureynaud, 35 anos, por La
Faculte des Songes, uma história de três
solitários.
Dorninique Fernandes, professor de
italiano na Faculdade de Rennes e crítico literário do semanário francês L'Express, traça com seu romance premiado,
um panorama dos últimos 50 anos na
Itália, ao mesmo tempo que evoca a
vida e a morte de Pasolini, de conhecidas inclinações homossexuais. Ao falar
da revolução artística, da homossexualidade e da morte trágica de Pasolini
(assassinado por um jovem), Férnandez
se descobre a si mesmo no livro, muito
ao estilo de Stendhal, a quem o autor
admira.
Pasolini, há muitos anos, tem sido
uma das constantes da obra de Fernandez. Em 1956, com Mère Mediterranée,
Férnandez transformou-o em sociólogo,
psicanalista e economista para descrever uma Itália trágica e atormentada. A
Itália continuaria presente em outros
livros seus, como Les Evenements de
Palerme (1966) e Les Siciliens (1977).
Férnandez, tal como outros escritores franceses, entre os quais Jean-Louis
Bory ou Yves Navarre, costuma defender o direito dos homossexuais de viver
como melhor lhes pareça. Para ele, Pasolini e sua morte horrível, no dia Io de
novembro de 1975 no que muitos consideram um ajuste de contas entre homossexuais, é uma temática que lhe causa
pesadelos.
No romance premiado ontem, Fernandez tentou buscar uma total comunhão com o cineasta morto. Pasolini
adorava sua mãe, odiava seu pai e tinha
remorsos loucos quando pensava no irmão. Para Dorninique Férnandez, era
antes de mais nada, um ser desgarrado.
Até que optou por rebelar-se, o que
resultou na imagem do herói, que não
era. Sua glória é amarga, na base da
provocação, em que se vislumbra o fascínio pela morte. Desprezava sua ceiebridade e preferia aproximar-se volunta~ riamente dos perigos que sempre o cercaram.
Se alguns dos personagens de Dans
r-í-Le Main de 1'Ange são Moravia, Fellini e
>:.*Maria Callas, perfeitamente familiares
é impossível buscar no livro
>*ifícç
**;.ürhaleitor,
simples biografia. Trata-se antes,
segundo Férnandez, da "possessão de
um criador por outro, como só pode
permitir o imaginário".
Para o jovem autor Georges-Olivier
Chateaureynaud, La Faculte des Songes
. é um mágico estudo da felicidade. Três
homens, de horizontes sociais muito diferentes — um operário, um funcionário
e um bibliotecário — que têm como
único ponto comum a solidão, encontram-se e partilham seus sonhos e recordações numa casa distante de Paris, que
logo será posta abaixo para construção
de uma faculdade de ciências. É esta
;:casa, destinada a ser uma iminente rui:^ría, que eles transformam numa espécie
de faculdade dos sonhos.
Chateaureynaud escreve desde os 15
'
anos. Sua primeira obra foi Le Fou dans
Ia chaloupe. Seus contos são muito conhecidos. A maioria deles, como Le Verger, propõe ao leitor um enigma elaboradp que cada um pode resolver à sua
"maneira,
e que leva o leitor a uma reflexão profunda.
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MÉXICO FAZ CAMPANHA
PARA DEFENDER SEU IDIOMA
,c..v,

Rosental Calmou Alves
idade do México — O México
está tentando neutralizar a inüuència cultural dos Estados
Unidos pelo menos no campo
do idioma, onde as autoridades consideram que a "penetração ideológica" chegou a um ponto alannante. Um recente
estudo indica, por exemplo, que 45% das
lojas da zona mais comercial desta cidade
têm nomes em inglês. Em Acapulco, polojas com o surpreende-se até encontrar
dente cartaz "hablamos espanol" e por
todo o país é comum ver gente de classe
média misturando palavras do inglês
com espanhol, como se isso lhe desse
mais status.
Para tentar acabar com essa lnfluência, está funcionando ativamente a Comissão para a Defesa do Idioma Espanhol, qu,e realiza intensas campanhas publicitárias pelo rádio e televisão, promove
seminários e concursos e começa a desempenhar também um papel que poderia ser chamado de "polícia lingüística":
está pressionando comerciantes e industriais que usam palavras estrangeiras nos
nomes de suas lojas ou de produtos ou
mesmo em sua publicidade, alegando que
isso é ilegal, de acordo com um velho
regulamento que estava engavetado.
Na Capital e em muitas cidades do
interior, as dezenas de comitês de defesa
do idioma espanhol pintam nos muros
inscrições valorizando a língua oficial e
trechos de poemas ou frases de consagrados autores espanhóis, mexicanos ou de
outros países latino-americanos. Em aiguns desses murais desenhados cuidadosamente por artistas, apareceram palavrões e outros protestos em inglês e em
espanhol.
Essas manifestações são rapidamente
apagadas, mas demonstram que a campanha a favor do idioma espanhol provoca resistências. Alguns jornalistas e intelectuais também se opõem, alegando que
se deve deixar livre a evolução do idioma,
porque de nada adiantarão as pressões se
a língua estiver sofrendo transformações.
O que mais irrita esses opositores, porém,
não é a condenação dos anglicismos, mas
o fato de que a campanha condena também o emprego excessivo de gírias.
Os organizadores da campanha asseguram que não pretendem evitar as modificações naturais do idioma, mas desejam fomentar a capacidade expressiva da
população. Também destacam que querem preservar não somente o espanhol,
mas as 52 línguas indígenas précolombianas, que existem até hoje no
país e são conhecidas por quase 10% da
população.
A comissão tem origem em duas
vertentes. Em primeiro lugar, o aspecto
acadèmico-técnico, a inquietude de lingüistas, escritores e jornalistas sobre a
situação do idioma espanhol, afetado por
fatores de desnacionalização criados por
influências externas. Em segundo lugar, a
decisão política do Governo federal, baseada no nacionalismo cultural — afirma
o diretor da Comissão de Defesa do Idioma, Hector Manoel Ezeta.
As autoridades reconhecem que
através do idioma se manifesta, num dado momento, a concepção cultural do
país. Além disso, o idioma reflete um
estilo de viver do mexicano, hoje tão
influenciado pelo modelo norteamericano — prossegue Ezeta.
O forte da campanha sáo os anúncios
na televisão e no rádio, que, ironicamente, acabaram sendo planejados por uma
multinacional norte-americana, a agência McCan Erickson, escolhida pelo Conselho Nacional de Publicidade, que doou
o trabalho. A comissão teve que pagar
apenas o custo de produção — na época o
equivalente a uns 10 mil dólares.

Cidadi. do México/UPI
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Comissão mexicana denuncia
Okey, parece very good — diz ela.
Suponho que você quis dizer... está
bem. Certo? — retruca ele.
Não te faças de... vai dizer que não
entendes o english?
Inglês? Ciaro que sim
Então, what happen with you?
Eu entendo e falo inglês, mas estamos no México e aqui se fala espanhol.
Não sejas pocha (apelido para os mexicanos que vivem nos Estados Unidos e
falam os dois idiomas misturados). Tem
orgulho da nossa língua nacional e enriquece o teu vocabulário.
dialoga aparece num dos comerciais de televisão que foram ao ar com muita freqüência durante três meses (nos
próximos dias, começa uma nova fase da
campanha). Num outro anuncio, um turista americano sai de uma loja onde
todos os dizeres estão em inglês e, aborrecido, reclama a um mexicano,"I que veste
love New
uma camiseta na qual se lê
York".
Não parecer que eu estar em Mexico. Isso parecer mais Texas — diz o
turista, com forte sotaque, e logo a camara mostra as fachadas das lojas em volta,
todas com os dizeres em inglês.
As cenas desses comerciais parecem
exageradas, mas seus produtores garantem que correspondem à realidade, e
acentuam que os casos mais freqüentes
de estrangeirismos são na classe média.
"Neste momento de crise no pais, a classe
média foi a que mais sofreu um problema
de identidade cultural. Muita gente começou então a se espelhar no estilo de
vida dos Estados Unidos e a supor que
falando inglês melhorava o seu nível sociai", diz o diretor da Comissão de Defesa
do idioma.
Mas a primeira luta que os comitês
criados por todo o país encontraram foi
com os comerciantes. Eles insistem que é
importante para seus negócios os nomes
em inglês, pois acham que isso dá maior
prestígio. Desengavetou-se então a velha
lei que proíbe o uso de nomes estrangeiros e já se mudaram centenas de fachadas
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gua inglesa

ideológica

e anúncios luminosos, mas ainda restam Ricardo, "Tony", em vez de Antônio, Bob
muitos.
em vez de Roberto e por aí afora.
Se cada pessoa passa pelo menos
Pesquisadores dividiram a Cidade do
México em três zonas para analisar ps três horas em frente a uma televisão
nomes de todas as iojas. Na primeira vendo que Rick tem um cano bonito e
zona, que inclui a parte mais comercial e uma linda casa, acaba se iludindo e pensando que se for chamado de Rick tammais classe A, o resultado mostra 45%
das lojas com nomes em inglês. Na segun- bém terá isso ou se sentirá como se tivesda, 30% e na terceira, 18%, caindo a se — lamenta Francisco Icasas.
intensidade do estrangeirismo ao se baiEle acha que a televisão tem uma
xar na escala sócio-econômica da popu- influência nesfasta na confusão cultural
lação.
que os mexicanos tentam evitar, mas
Muitas lojas, que tem seus nomes re- reconhece que também esse meio está
gistrados há anos e sua clientela garanti- fora da área de influência da Comissão de
da, não aceitam mudar para espanhol. Há Defesa do Idioma. Para surpresa de muiuma cadeia de restaurantes, por exemplo tos brasileiros, entretanto, Icasas é conque se chama vips. Nós sabemos que tra a dublagem dos filmes de televisão.
Se os telespectadores vêem o filme
sequer pertence a um norte-americano,
mas sim a um espanhol. Pela lei, ela não americano falado em espanhol confunpode ficar com essa sigla em inglês. Teria dem mais ainda a realidade, diz ele, insistindo em defender a necessidade de mais
que mudar o nome para a tradução disso:
serviço para pessoas muito importantes, programas nacionais. Na televisão mexidiz calmamente o diretor da Comissão de cana, só são dublados os seriados. Todos
Defesa do Idioma no Distrito Federal, os longa-metragens sáo exibidos com leFrancisco Icasas.
gendas.
Ele quer também mudar o nome do
lingüista Raul Ávila, assessor
restaurante Andersohs, pertencente a
uma cadeia que era sócia do restaurante
Í£Ü
lÊsSl da Comissão de Defesa do
Idioma Espanhol, diz que o
mexicano na Lagoa, no Rio de Janeiro,
chamado Chaplin (ele acha engraçado
principal no campo idioma tico
um restaurante mexicano com esse no- do México hoje em dia é evitar que surja
me). Se eles quiserem manter Anderson aqui uma espécie de papiamento, aquele
no título, teráo de adotar Restaurante de idioma que só é falado em Curaçao e ilhas
Anderson, porque esse apóstrofo e S nào próximas, nas Antilhas: mistura de português, espanhol, holandês, inglês, etc.
existem em espanhol, sentencia Icasas.
Na verdade, o que mais se vê pelas No Texas, já há algo parecido, que os
ruas da Cidade do México são nomes americanos chamam de texmex e os mecomerciais com apóstrofos e S e contra xicanos de hispaningles, uma confusa
isso a Comissão declarou guerra. Se o mistura dos dois idiomas.
Isso mostra, de certa forma, que a
sujeito se chama Francisco Gonzalez,
acha que vai vender mais se bota o nome influência é mútua, mas o diretor da
The Panchos's Bar. Isto é grave", diz o Comissão Municipal de Defesa do idioma
inquieto Icasas, que já conseguiu mudar da Cidade do México responde: claro que
o nome de vários lançamentos imobiliá- isso não nos preocupa. Trata-se de um
rios. Por exemplo, passou Moier's Coun- problema dos Estados Unidos. Além do
try Club" paira Clube Campestre Moier, mais, como mexicano, eu tenho logo que
Forest Hills para Bosques de Ia Montaria. dizer que esses lugares pertenciam ao
Mas ele reconhece que não se pode México antes de passar para os Estados
fazer muito contra costumes mais arrai- Unidos. Também, não é espanhol o que se
gados, como o de se colocar diminutivos fala ali, é o tal hispaningles, pois até as
A Cidade do escolas bilingües já estão terminando nos
de nomes próprios em inglês.
México está cheia de "Rick" em vez de Estados Unidos.

CINjSIWLA./"Amor, Estranho Amor'
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político influente, Dr. Benicio (Mauro Mendonça) vestida de ursinho de pelúcia. Nesse curto período o garoto
vive a mais fantástica iniciação sexual — seduzido por
algumas das mulheres mais bonitas da casa, acaba
satisfazendo seu complexo de Édipo nos braços da mãe.
Se desta vez Walter Hugo Khoury abandonou o
personagem Marcelo, desenvolvido através de vários
filmes, por não encontrar solução para sua angustia,
insiste no aspecto erótico, outra marca de seus filmes.
Embora escape da vulgaridade ou do sensacionalismo
que poderia cercar as cenas de sexo envolvendo a
iniciação sexual de um garoto — e na criação de um
clima erótico, percebe-se a importante colaboração do
excelente fotógrafo Antônio Meliandc, e da trilha sonora
a cargo de Rogério Duprat, habituais colaboradores de
Khoury, cai no melodrama. Com um roteiro que poderia
comover ouvintes de novelas radiofônicas da década de
50 (tirando-se o aspecto erótico, obviamente) Khoury
cria um clima denso, em ritmo lento. Se por um lado a
história ou personagens está longe de despertar um
interesse maior, deve-se, assim mesmo, ressaltar o bom
desempenho do elenco, e destacar a sensível e marcante
atuação de Vera Fischer, que já há alguns filmes deixou
de ser apenas bonita (embora talvez nunca estivesse tão
bonita) como Ana.
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Susana Schild
OR ocasião do lançamento de Eros, em fevereiro deste ano, Walter Hugo Khoury, a respeito de seu relacionamento com as atrizes, lembrou uma frase de Lilian Lemmertz que dirigira em diversos filmes: "Ela já cansou de dizer que sou o
melhor diretor e o pior escritor." Atenuando-se os dois
adjetivos, pode-se dizer que a observação continua valida para Amor Estranho Amor, 21° filme de um diretor e
autor de seus próprios roteiros, que ao longo de três
décadas mantém-se monasticamente fiel a suas obsessoes que giram em torno de impasses existenciais e
fixações sexuais de personagens sem alternativas na
sociedade atual.
Amor Estranho Amor, se aponta a fragilidade do
roteirista, reafirma a competência de Khoury tanto
como diretor e de ator como de narrador à procura de
uma linguagem pessoal (outra de suas obsessões). Desta
vez, centraliza a açào em 48 horas: Hugo (Walter Fosters)
já perto dos 60 anos, volta à casa onde viveu dois dias,
relembra e é ao mesmo tempo observador dos acontecimentos, num artificio de narração muito bem sucedido.
Toda a ação do filme se passa em suntuoso palacete
dos anos 30 do Bairro Ipiranga (tombado pelo Patrimônio Histórico) nos dias que precederam o golpe para
instituição do Estado Novo. Para reproduzir um sofisticado bordel freqüentado por políticos dos altos escalões
de Minas e Sáo Paulo, o produtor Oswaldo Massaini (o
mesmo de Mulher Objeto, um dos grandes sucessos de
bilheteria do ano passado) injetou Cr$ 45 milhões aplicados em requintada reconstituição de época, a qual nâo
faltam cigarros Sans Atour e Fulgor e frota razoável de
Rolls-Royce.
O argumento de Amor Estranho Amor esbarra no
folhetinesco: o garoto Hugo (Marcelo Ribeiro) é entregue
pela avó no portão de suntuosa mansão à procura da
màe (Ana), prostituta de luxo, amante exclusiva de
importante político. Dr. Osmar (Tarcísio Meira), dono da
mansáo. Desconcertada com a vinda do filho, para quem
trabalha pensando na independência no futuro, Ana
deixa-o no sótào enquanto prepara-se para festa em
homenagem a políticos influentes, e cujo ponto
culminante será a entrega de Tamara ta badalada manequim e namorada de Pele. Xuxa. estreando nas telas), a

Vera Fisher, Tarcísio Meira e Xuxa:
personagens de um filme bem-feito mas
extremamente lento
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De 2.J a 6.-' feira. Sábado 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,
| 19, 20, 21, 22 e 23 horas.
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Patrocínio:

Banco c/iBoavista

RADIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz

0 Sucesso da Tijuca agora também tio Leblon.

Restaurante
A curtição c/o momento. ^SíÉ^jMjí/j^
Anexo ao V^pxmío^
ftua Humberto de Campos, 699 Esq de José Linhares, Lebloth Tel.: 294-$$$$

HOJE * JAZZ * HOJE * JAZZ
KNIGHTS OF KARMA E MARCOS SPILLMAIM
apresentam a maravilhosa vocalista americana

LOIS BRAMB1LL

Av. Epitácio Pessoa, 1484, Lagoa (quase esquina de
Joana Angélica) Reservas pelo tel, 247-9993
^-<

19:00 hs. SESSÃO AVENTURA
"EMERGÊNCIA"
Eles apagam incêndios,
resgatam vítimas de
desmoronamentos, desastres rodoviários, em
fim, aonde for preciso,
estão sempre prontos
para salvar vidas.
21:00 hs. POLTRONA R
"A MÃO MORTAL
DE
SHAOL1N"
Arte marcial chinesa.
Jovem lutador, Chuk
Meng, ao passar por
uma aldeia é insultado
por Ma Ta Yeh, reage
violentamente, matando-o. Descobre então
que sua vítima, há anos
não sabia do paradeiro
da filha, Ma Shiao Chu,
que passa a ser o objetivo de sua busca, Chuk
Meng e um discípulo
de Ma Ta Yeh, que jurara ao mestre encontrar
a jovem, em caso'de
sua morte, vivem então
várias aventuras, até
encontrarem a moça.

Festa na
cidade
Ha multo tempo —
umas duas décadas —
não se via no Rio uma
festa como a de ontem.
Pela espontaneidade,
alegria e sinceridade da
lindíssima manifestação popular — havia
um sorriso em cada rosto — é de esperar que
ela passe a se reproduzir com a periodicidade
exigida pela saúde do
país e de seus cidadãos.
Amém.

Rubens Monteiro

RUMO A CUBA
Quem está embarcando no final da
semana para Cuba, à frente de um
pequeno grupo de artistas brasileiros,
é Chico Buarque de Holanda.
Vai participar pela quarta vez do
Festival de Varadero, representando
o Brasil.
De Cuba. antes de voltar, Chico
estica na Venezuela para algumas
apresentações ao lado da cantora Soledad Bravo, com quem, aliás, viaja
em seguida para o Brasil.

Manobra
Sabe-se que as empresas
que exploram os outdoors
já têm prontos cartazes
com loas e saudações aos
prováveis eleitos para
inundar a cidade assim
que for conhecido o nome
do novo Governador.
Não se trata de uma homenagem espontânea mas
de uma manobra para envolver o vencedor e cair
nas suas boas graças.
Afinal, ao contrário do
que parece, não foi revogada a lei que proíbe a colocação de outdoors. embora eles tenham voltado a
proliferar cm toda a eidade.
a B B

Preocupação

B

O ACORDO
Uma das historinhas de
maior sucesso atualmente
nos salões cariocas é a do
pipoqueiro que, tendo sua
carrocinha estacionada
diariamente em frente ao
portão principal do Bradesço, em Cidade de Deus,
foi um dia abordado por
um conhecido que, em clificuldades, lhe pediu Cr$ 500
emprestados.
O pipoqueiro cocou a cabeca e respondeu negativãmente, explicando:
— Você vai me deseulpar mas eu não posso. Para manter esse ponto aqui
eu fiz um acordo com o seu
Amador: nem eu empresto
dinheiro nem ele vende pipoças.

'
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Em separado
Do grande número de pessoas,
residentes em Brasília, que votou
em separado fazia parte o vice
Aureliano Chaves.
Apesar de político experiente,
ou não cumpriu os prazos para a
transferência de seu título de volta a Minas ou esqueceu-o em Brasília.

A postos

Não sendo eleitor, o Embaixador dos Estados Unidos, Anthony
Motley, fez questão de acompanhar as eleições de seu burcau, em
Brasília.
Deu folga aos funcionários e
postou-se sozinho na Embaixada.
Quando o telefone tocava, era
ele quem atendia.

b a b

Numa boa,
A proibição da venda de bebidas
alcoólicas antes e depois das eleições
não valeu ontem para a praia.
O que mais se via — eo dia não era
nem mesmo dos mais bonitos — eram
vendedores de cerveja apregoando
sua mercadoria.
A procura era maior do que a
oferta.

a a a

RODA-VIVA
Já tem título definitivo o novo
romance do acadêmico Josué
Montello que só irá para as livrarias no ano que vem: Pedra Viva.
No jantar do Le Bec Fin, Yolande Castel e José Halfin. Yolande
já voou de volta a Paris, de onde
estará vindo para cá no fim do
mês o próprio Jean Castel. Vai
reformular todo o funcionamento
de seu club prive.
o O Embaixador e Sra Geraldo
Eulálio do Nascimento Silva de
volta do fim de semana em Correas.
Mesa de três no jantar do Country Club: os Hervé de Bainville
com Jean-Jacques Faust.
A abstinência forçada pela portaria antialcoólica transformou
em cemitério estes dois últimos
dias alguns bares da cidade. Havia gente em lágrimas implorando
um uísque de joelhos.

Uma solução para cada janela
MENOR
PREÇO
QUALIDADE
E
GARANTIA
Rua Francisco Sá. 65
Copacabana — RJ.
}»
287-0836 e 267-1103
J
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O Dr Ivo Pitanguy homenageado em Curitiba com o troféu Pinheiro de Ouro distribuído anualmente pelo colunista Dino de Almeida.
O restaurante da piscina do Hotel Nacional vai oferecer a partir
do dia 28 buffets árabes todos os
domingos.
« O joalheiro Frank convidando
para o cocktaü de inauguração de
sua nova sede, hoje, no Quartier
de Ipanema.
O acadêmico Peregrino Júnior
foi transferido da Clínica São Vicente para o Hospital dos Servidores do Estado.
o Saiu ontem na França o novo
Beaujolais, um primor na opinião
dos connaisseurs tanto em termos
de qualidade como de quantidade.
O ator José Lewgoy veio ontem
de São Paulo especialmente para
votar no Rio.

CORTINA PREGUEADA
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Manhã das eleições, cerca de 10 horas,
passa célere pela beira-mar de Ipanema,
Millôr Fernandes, que acabava de chegar
de sua seção eleitoral onde tinha votado
em Leonel Brizola, o pivô de seu corpo a
corpo com a revista Veja.
Está com um convite para ir a partir
do ano que vem para a revista Isto É, o
qual — o único que até agora o sensibilizou — só aceitará se sua direção chegar
exatamente onde ele quer.
Do contrário, vai concretizar um sonho
que persegue há muito tempo: parar um
ano de trabalhar.
— Se a minha deformação profissional permitir — acrescenta se afastando.

Mesmo com os números simpãperspectivas de sucesso nas venticos alcançados com a venda dos
das são pequenas, para não dizer
carros a álcool nos últimos meses
remotas.
e com a estabilização das vendas
• Um estudo encomendado pelas
dos carros a gasolina, as indúsmontadoras concluiu que em 83 os
trias automobilísticas estão mais
preços dos automóveis deverão
preocupadas do que nunca.
Isso porque, com os aumentos
duplicar- nem mais, nem menos:
100%.
previstos para o ano que vem, as
m u
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(sua nova amizade

Velho sonho

b a b

Para enfrentar a portaria cretina que proibiu a
venda de bebidas alcoólicas a partir das 18 horas de
anteontem — tão cretina
quanto inútil, já que foram
poucas as casas que a respeitaram — só agindo como fez o Ministro da Aeronáutica, Delio Jardim de
Mattos.
Chegou para jantar segunda-feira num restaurante do Rio, cujo nome se
omite para não sofrer sansoes — sentou, encomendou a comida e pediu uma
garrafa de vinho.
Que lhe foi trazida no
minuto seguinte embora a
casa não estivesse servindo qualquer espécie de bebida alcoólica.
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Danuza Leão e o jornalista Roberto d'Ávila, ao que tudo indica
dois vitoriosos nas eleições de ontem

Só assim
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CHERRY
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TETOS

TRELIÇA, GESSO, ETC.
Orçamento s/compromisso
FINANCIAMOS

392-4835/269-0847 .

Votar, para o Ministro João Leitão
de Abreu, não foi nem um pouco fácil.
Apesar de estar em dia seu título, n°
36 691 B, datado de 1957, tendo portanto 12 anotações eleitorais, Leitão
de Abreu custou a encontrar sua seção, indo antes inutilmente a dois
endereços, só acertando no terceiro.
Seu título, curiosamente, não tem
indicada a seção.

PRESENÇA
BRASILEIRA
A Sotheby's de Nova Iorque está
anunciando para seu grande leilão de
Natal, que acontecerá no dia 10 de
dezembro, um rico acervo de pinturas
sul-americanas, entre elas meia dúzia
de telas de artistas brasileiros.
A saber, um Portinari pequeno, um
Bandeira da fase azul, dois Mabe, um
Di Cavalcanti e um quadro cujo autor
é apenas identificado por Matos.
Não é nada, não é nada, o fim do
ano de alguns marchands daqui pode
estar prometendo alguns dividendos.
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Todas as marcas
e modelos.
R. Ministro Alfredo
Valsdío, 3S-D
(ontre Síq. Campos, 215 e
li>! Migtlhiot. 7261
Copacabana — RJ

Zózimo Barrozo do Amaral

235-6575
236-2610/256-8710

PARQUE VILLAGE
DDTIZAÇÃO
Zona Sul 247-9797
Zona Norte 248-9797
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CHICO
ANÍSIO
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SulâoNobrv
Curtíssima temporada.
Reserve cònt antecedência.,
i De quarta a sábado.
-

2-4,30-7-9.30

\\

Ék)Í\\
''

W:

MOHTP OQAXA

Rico so'e,' Rico
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FbR isso, Qico NÃo
COMPRA-AlüâA.
FACA
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M
A HISTORIA DE UM CASAL EM CONFLITO QUE
NÃO CONSEGUE PARAR DE AMAR! ! \
QUE

ALBERT

FINNEY DIANE KEATON
»h">« ALAN PARKER "SH0OT THE MOON" ^ri
Et
KAREN AIXEN PETER WELI.ER DANAHILL Q
St |
íí>,: ^LAn"m'ÃRSHALL VLAN PARKER Mmocaw .JgLjE

.\
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Ê OPORTUNIDADES
Filet de Haddock Escocês

Kg.

QiKt|odoReiral.500g

Laís

Kg.
Polvo Espanhol Fresco
Bacalhau Porto Imperial da Noruega Kg.
lata
Atum Peruano em Azeite I70g
Ajeite fino GregoSuperNissa I.ODOMI lata
lata
AlumPorluguêsemAzeiteBomApetit 125g
Litro
Cocjnac Macieira 5 Esirelas
Utro
Bagaceira Portuguesa Aveleda
Vinho Rose 0'Anjou Suave
Gla.
VirrhoTintoArgentmoRodasCabernet Cfa.
VirrrioBrancoArgentinoRocasViejas Gla.
Scotch Wlmky William Lansons (Engdo. na Escócia) litro
Scotch Whisky Qucen Arme (Engdo. na Escócia) litro
Scotch Whisky Ye Monk's (Engdo. na Escócia) Gla.
Scotch Whisky Old Fortiiication (Engdo. na Escócia) litro
Whisky Bell's Extra Special
litro
&E
mu iir i mw—w—aara

/

O aédito mais 6cil da moda feminina.

renw 246-S135

/T

221-4613

por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por

2.950,00
2.950,00
2.950,00
3.950,00
110,00
2.000,00
880,00
1.995,00
5.525,00
760,00
1.445,00
1.370,00
10.400.00
11.200,00
8.300,00
9.600.00
4.420,00
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4.200,00
3.500,00
3 250.00
4.300,00
125,00
2.300,00
1.100,00
2.350,00
6.500.00
950.00
1.700,00
1.600,00
13.000,00
14.000,00
11.000,00
12.000.00
5.200,00

Modelos exclitstuos de Pierre Bulmaiu

APCTOCULTURAIOE

fAgua pura de montanha

Rua da
:
Assemblei.-i.
65
'.
PABX

Semjwe nouos lançamentos,

seu TV ou AR
. „' Abertura dos salões: 20,30h. Música ao vivo
para dançar com o maestro Ü^Angeío e seu
J
:. conjunto. T
- Jantar opcional. Sem consumação mínima. •
. •• Ingressos à vencia no local: Antigo Aeroporto
do Galeão, oD no Centro: Coroa Distribuidora
:r deYàlõres.
vJX^'úãâonç'a'lvesbias,76;Ç.opã:'GuanatúrTuris% ' mo. Rua Dias da Rocha, 16. Informações ereservas: 398-4457-398-5415. -

4,30-7-9,30

Sturcéquem
* I ^A Chama que não §e apaga I
^compra.
y&co Mugã.

no

Praia de São Conrado — Pronto
Ed. Romazzmo. vendo apt° do alto luxo com vista espetacular. Área social
com 120 m2 toda em tábuas corrida. Varanda, toalete, 4 amplos
dormitórios (1 suíte completa c/35m2|. 3 banh°s. sociais, ampla copa,
cozinha, 2 quartos de empregada, 2 vagas na garagem. Possui instalação
completa para ar condicionado central. Marcar visita p/tel. 247-6623
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Voto difícil

REBAIXAMENTOS
ííí i\í

a. 3

Já se comenta abertamente em
Brasília o destino do Sr Welüngton
Moreira Franco caso ele não se eleja
Governador do Estado do Rio de Janeiro.
É a presidência da Caixa Econômica Federal.
* * *
Ao Sr Gil Macieira, atual presidente
da CEF, estaria destinada a vaga de
Henrique La Rocque no Tribunal de
Contas da União.
b b.b
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INEMA

COTAÇÕES: •**••

EXCELENTE •**•

MUITO BOM •**
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ESTRÉIAS
A CHAMA QUE NAO SE APAGA (Shoot th» Moon),
do Alan Parker. Com Albort Finoy, Diana Kealon, Karon
Allon, Petor Woller o Dana Hlll. Rlan lAv. Atlântica.
2.964 — 236-6114), Largo cio Maehado-2 (Largo do
Machado, 29 — 245-7374): 14h, 16h30min. I9h,
2lh30mín. Barra-2 |Av. das Américas, 4.666 — 3277590); 16h30min, 19h, 21h30min |16 onosl.
Goorgo e Falth Dunlop estào em criso depois de
várins anos do casamento o quatro filhas, todas
ainda crianças. Ambos procuram um novo rolacionamento fora do casa, o quo provoca uma seria de
conflitos com as filhas. Produção americana,
O PROFISSIONAL (Le Proflssloimel). de Georgos
Lautnor. Com Jearv-paul Belmondo, Jean Desàíily, Robori Hossein, Joan-Louis Richard, Elysabeth Margoni o
CyrieUo Claire. Copacabana (Av. Copacabana, 801 —
255-0953). Borrai lAv. das Américas, 4.666 — 32775901, Ópara-2 (Praia de Botafogo, 340 — 246-7705):
15h, 17h!0min, I9h20min. 2lh30mm. Vitória (Rua
Senador Dantas, 45 — 220-I783); 14h, I6h10min,
18h20min, 20h30miri. Carioca (Rua Conde de Bonfim,
338 — 223-S178I, Imporator (Rua Dias da Cruz, 170 —
249-7982): 14h30min, 16h40min. 18h50min, 21h. A
partir de quinta no Labfon-2 e Maduralra-1 (16 anos).
A gente secreto francos foge da penitenciaria de
Malawf, um pais da África Central, e retorna a Paris,
ondo decido vingar-se de seus antigos superiores.
Produção francesa.
DUPLA EM APUROS (Hanky Panky). do Sidney Poitier. Com Gene Wilder, Gilda Radner, Richard Widmark,
Kathleen Quinlan, Robert Prosky e Josef Sommer.
Pathé IPraça Flonano. 45 — 220-3135): de 2a a 6a. às
12h. 14h, 16h, 18h.20h.22h. Sábado o domingo, a partir
das 14h. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 —
235-4899). Rio-Sul (Rua Marquês de Sào Vicente, 52 —
274^1532): 14h, 16h, 18h. 20h. 22h. Art-Tljuca (Rua
Conde de Bonfim, 406 — 288-6898), Art-Madurolra
(Shopping Conter de Madureira), Parntodo» (Rua Arquias Cordoiro. 350 — 281-3628): 15h. 17h. 19h. 21h.
Studio-Pais» ndu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 2654653I: 15h. 17hl0min. 19h20mm. 21h30mm (14 anosl.
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Kagemusha, a Sombra do Samurai^ filme épico de Akira
Kurosawa: em reapresentação no Studio-Copacabana

Fiimo que retrata a Polônia de hoje através da
história de um jornalista famoso que faz a cobertura
política do Terceiro Mundo. Depois de uma entrevista concedida a televisão ele passa a ser perseguido
na Imprensa, na universidade e sua vida particular
sofre um total doclinio depois quo ô abandonado
pela mulher que so apaixona por seu maior rival.
Produção polonesa.
••+¦*
DAS TRIPAS CORAÇÃO (Brasileiro), de Ana Carolina.
Com Dina Sfat. Antônio Fagundes, Xuxa Lopes. Ney
Latorraca, Minam Muniz, Álvaro Freire, Chnstiane Torlone e Cristina Pereira. Palécio-2 (Rua do Passeio, 38 —
240-6541): 13h30mm, 15h30min, I7h30min, I9h30min,
21h30min, Coruso (Av. Copacabana, 1.362 — 2273544). 14h. 16h, 18h, 20h. 22h. Cinema-3 IRua Condo
de Bonlim. 229 — 234-1058)' 15h30m. 17h30m,
19h30m. 21h30m Astor (Rua Ministro Edgar Romero,
236 — 390-2036). Ramos (Rua Uranos. 1 009 — 2301094): 15h. 17h. 19h. 21h. 118 anosl.
Um colégio interno para adolescentes de alto
nível social vai ser fechado após sofrer uma intervenção estadual. O interventor chega ao local para
uma reunião e, enquanto aguarda o seu inicio,
decide tirar um rápido cochilo e sonha com todas as
mulheres que pertencem ao colégio.
Cotação do JB: +++¦*¦
Colaçáo do leitor. •**+ 117 votos)
AMIGOS PARA SEMPRE (Four Friends). de Arthur
Penn. Com Craig Wasson. Jodi Thelen, Jim Metzler,
Michael Huddleston, Reed Birney e Julia Murray Jóia
(Av. Copacabana. 680 — 237-47141; 14h30m.n.
16h50min. 19h10mm, 21h30min. Ate sexta. 116 anosl.
1960. Oanilo Prozor, filho de imigrantes iugoslavos radicados em East Chicago, Indiana, mantém
intensa relação do amizade com três colegas de
estudos, dois rapazes e uma moça, Geórgia, por
quem todos estão apaixonados. Produção americana.

***
POLTERGEIST — O FENÔMENO (Poltergeiat). de
Tobe Hooper. Com Craig T Nelson. Jobeth Williams.
Beatnce Straight. Dominiquo Dunne, Heathor 0'Rourke
e Oliver Robms, Condor Copacabana (flua Figueiredo
Magalhães 286 - 255-2610). Largo do Machado 1
(Largo do Machado. 29 - 24573741. Leblon-2 lAv
Ataullo de Paiva, 391 - 239-1998)- 14h30mm.
16h50min. IShlOmín 21h80min Baronosa (Rua Cândido Benício. 1 747 — 390-57451. America (Rua Condo de
Bonlim, 334 — 248-4519). Madureira-1 (Rua Dagrnar
da Fonseca. 54 — 390-2338). Metro Boavista (Rua rio
Passeio, 62 — 240-1291): 14h, 16h20min. 18h40min.
— 249-45441
21h. Art-Mèior (Rua Silva Rabelo. 20
14h30mm. 16h45mm, 19h. 2lhl6mm. Até amanha. 116
anosl.
Estranhos fenômenos começam a ocorrer numa
casa em um subúrbio de Los Angeles: garfos e
colheros entortam, cadeiras andam sozinhas pela
cozinha, luzes se apagam e acendem e o aparelho de
TV emite sons inexplicáveis. Produção americana.
Cotação do JB **+
Cotação do leitor ++-* 17 votosl
BEIJO NA BOCA (brasileiro), de Paulo Sérgio Almeida.
Com Mario Gomes. Cláudia Ohana. Joanna Fomm.
Milton Moraes, Denis Carvalho, Perfeito Fortuna e
—
Stepan Nercessian, Palácio-1 IRua do Passeio. 38
240-6541). Coral (Praia do Botalogo. 316): 14h!0m,
de
A
partir
quinta no
16h, 17h50m, 19h40m, 21h30m.
América e a partir de sábado no Jóia. (18 anos).
em
0 romance entre uma moça de Copacabana,"por
conflito com i família, e um rapaz quo mora
se
conhecem
dois
Os
algum tempo" na Cinelãndia.
numa noite de verão e acabam envolvidos numa
trama policial, em que ele, por ciúmes, mata os exnamorados dela.

' :>

Jean-Paul Belmondo em Ó
Profissional, de Georges
Lautner: um agente secreto
que foge da prisão e retorna
a Paris para se vingar de
seus superiores

AMOR SEM FIM (Endless Lova). de Franco Zefirelli.
Com Brooko Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight, Don
Murray e Richard Kiley. Udo-1 (Praia do Flamengo, 72
-- 245-8904): 14h30min. 16h50min. I9h10min.
21h30min. (16 anos]
David, 17 anos, e Jado, 15 anos, estão apaixonados e mantêm encontros secretos freqüentemente
até o dia em que os pais da moça proíbem a entrada
dele na casa. Produção americana.

**
AMOR, ESTRANHO AMOR (brasileiro), de Waller Hugo
Khouri. Com Vera Fischer. Tarcísio Moira. Xuxa Meneghel. Mauro Mendonça, Íris Bruzzi, Otávio Augusto e
Walter Forster Lablon-1 (Rua Ataullo do Paiva. 391 —
239-5048) Roxy lAv. Copacabana. 945 — 236-62451.
Barra-3 (Av. das Américas. 4 666 — 327-7590). Opera(Praia de Botafogo. 340 — 246-7705): 14h30min.
16hS0min, 19h1 Omm, 21 h30min. Odeon (Praça (Mahatma Gandhi. 2 — 220-3835). Tijuca (Rua Conde rio
Bonfim. 422 — 268-0790). Olaria (Rua Uranos, 1 474 —
230-2666), Maduroira-2 (Rua Dagrnar da Fonseca, 54
390-23381: I4h, 16h20min. 18h40mm, 21 h, Santa
Alice (Rua Barão de Bom Retiro. 1 995 — 201 -12991: de
2a a sábado, às 16b20min. 18h40min, 21 h Domingo, às
14h, 16h20mm. 18h40mm. 2th 118 anos).
Num luxuoso casarão vive um influente político
com sua mulher. Ela recebe a visita do filho no
mesmo dia em que está sendo preparada uma
grande festa que acaba em orgia. O menino assiste a
tudo, escondido no porão, mas na manhã seguinte
todos são obrigados a fugir com as mudanças
ocorridas nos altos escalões do Governo.

SE O MEU FUSCA FALASSE... (The Lovo Bug). de
Robert Stevenson. Com Dean Jones. Michele Lee.
David Tomlinson, Buddy Hackett e Joo Rynn. BruniCopacabana (Rua Barata Ribeiro. 502 — 255-2908).
!4h. 16h. I8h. 20h. 22h Bruni-Tijuca (Rua Conde da
Bonfim. 379 — 268-2325): 15h, 17h. 19h. 21h. Até
amanhã. (Livre).
KUNG FU NA ENCRUZILHADA DO INFERNO (Tha
Killor Buttorfly Whito), de Hou Chung. Com Tsu Fung e
Au Wai. Programa complementar: Costumes Sexuais
dos Italianos. Rox (Rua Álvaro Alvirn. 33 — 240-8285).
de 2a a 6d. às 12h. 15h40min, 19h20m.in. 2a. sábado e
domingo, ás 14h. 17h40min, 19h30min. (18 anos)
Muita ação e violência, com um personagem
feminino liderando. Produção chinesa de HongKong,

DRIVE-XN

LA BOUM — NO TEMPO DOS NAMORADOS (La
Boum), de Claude Pmoteau. Com Bngute Fossey,
Sophie Marceau. Claude Brasseur. Donise Grey, Dominique Lavant e Bernard Firadeau. Scala (Praia do Botafogo. 3201: de 2a a 6a. às 14h30min. I6h50min. 19hl0mm.
21h30min. Sábado a domingo, as 16h50mm, 19hl0mm.
21h30min, (4 anos).
O filme retraia n geração de 13 e 14 anos de
idade, traçando um paralelo entre a paixão do um
casal adolescente e um casal de meia-idade, cujo
casamento sofre sensível esfriamento. Produção
francesa.

Colação do JS: ***
Cotação do leitor **** (7 volos)
O SONHO NAO ACABOU (Brasileiro), de Sérgio Re?erv
de, com lauto Corona. Lucólia Santos, Chico Diaz.
Miguel Falabella, Louise Cardoso o Daniel Dantas
Lagoa Orivo-ln (Av Borqes de Medeiros, 1 426 — 2747999Í 20h. 22h30m. Ate amanhã (16 anos).
Em Brasília, alguns jovens a espera do vestibular sonham com uma vida melhor e procuram
escapar do cotidiano sem muitas perspectivas atravos da droga (o milionário Silveirinha), de pequenos
golpes com automóveis (o pobre Danilo), da tembranca de Btg Boi e dos Hippies {Ricardo e Lucinha) e
da poesia e do teatro (João e Carol).

Cotação do JB: *+
Cotação do"*leiior •**• (12 votos)
VÍTOR OU VITORIA? (Victor/Victoría). de Blake Edwards. Com Julie Andrews, James Garner, Robert
Preston. Lesley Ann Warren. Alex Karras e John RhusDavies. Veneza (Av Pastéur, 184 — 295-83491, Comodoto (Rua Hadòocfc Lobo. 145 — 264-20251 14h.
lôhJOmin, 19h. 2lh30mm. 114 anosl
Paris, 1934. Viciaria, uma cantora lírica americana, está' procurando emprego em qualquer cabaré
parisiense o acaba conhecendo um ator homossexual. Este a convence a vestir-se de homem e passar
por um conde polaco. Produção anglo-americana.

LOUCA PAIXÃO (Turkish Delight). da Paul Verhoeven.
Com Montque van t!« Ver,, Rütgei Hauei, Tonny Huurdeman e Win van den Bnnk Jacarepagua Autocine-1
(Rua Cândido Benlcio. 2 973 — 392-6186): 20h. 22h.
Ultimo dia (18 anos).
O relacionamento entre um pintor e uma moça
independente quB acaba constrangendo a família.
Eles se separam e'ela acaba sendo internada num
hospital com uma doença incurável. Produção holandesa.

RE APRESENTAÇÕES
CONAN, O BÁRBARO IConan the Barbarian). de John
Milius. Com Arnold Schwarzeoogger, James Earl Jones,
Max Von Sydow. Sandahl Bergman e Ben Davidson
Jacarepagua Autocine-2 (Rua Cândido Benício. 2 973
— 392-61861' 20h, 22h Ullimo dia (14 anosl
No período pré-histórico, Conan o capturado
ainda criança, depois do assassmio de seus pais, o
transformado em prisioneiro. Quinze anos depois
nle parte disposto a matar o misterioso Thulsa
Doom. Produção americana.

•*¦****

KAGEMUSHA. A SOMBRA DO SAMURAI (Kagomu»he, the Shadow Worrior). de Akira Kurosawa. Com
Tatsuya Natadai. Tsutamu Yama?aka. Kcnichi Hagiwara.
Jinpachi Nezu. Shu|i OtaVi e Daisuke Rvu, StudioCopacabana IRua Raul Pompêia. 102 — 247-8900):
15h. 18h. 21h. (Livre),
Um poderoso guerreiro do século XVI está para
morrer em conseqüência de ferimentos recebidos
em combate. Temendo quo os inimigos se aproveitem de sua morte, ele pede para que mantenham
segredo durante três anos e, enquanto isso um
ladrão condenado a morte e preparado para substitui-lo devido a sua semelhança física. Produção

MUSICA

RÉQUIEM PAHA UMA NEGRA — Romanco do
William Faulkner adaptado por Luiz Carlos Mactol, Dir.
de Luiz Carlos Maciel. Com Maria Cláudia, Ruth de
Souza, Luiz Linhares, Holbor Rangol. Teatro Cândido
r.íãmJas. Rua Joana Angélica. 63 (287-1936). De 3a a
6". às 21h30min; sâb.. às 20h e 22h; dom., às 19h o
21h30mm. Ingressos da 3a a 6a o dom,, a CrS 1 mil 500
e CrS 800, estudantes; 6a e sáb., a Cr$ 1 mil 500.

¦

O HOMEM COM A LENTE MORTAL — Ilha Autocine
de 2a a 6a. às 20h3Qmin. 22h30mm. Sábado e domingo,
as 18h30mm. 20h30min, 22h30min (18 anos) Ultimo
dia. Ver em Continuações.

E AGORA, HERMlNIA? — Comédia do Cloudo Magnier. Direção de Bibi Ferreira. Com Suely Franco.
Francisco Milnni. Vinícius Salvatore. André Valli. Roberto Frota, Vera Holtz, Jorge Botelho e Lazar Murzuns.
Teatro Mesbla, Rua do Passeio, 42/11° (24CW141),
De 3a a 6a. às 21h15min; sáb., às 20h e 22h30min. e
dom., às 18h e 2lhl5min, Ingressos: 3a a 5a e dom,,
Cr$ 1 mil e CrS 800; 6a e sáb,, CrS 1 mil 200.
GENTE FINA É A MESMA COISA - Do Alan
Ayckbourn. Tradução de Barbara Heliodora, Com Rogerio Fróes, Osmar Prado, Camilo Beviláqua, Viviane
Brandão, Lu Mendonça e Lúcia Helena do Freitas.
Direção de Alexandre Tenorio Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel. 186 (275-3346). Do 3J a 6a, às
21h30min; sáb., às 20h e 22h30min; dom., às
18h30min e 21 h30mm. Ingressos a CrS 1 mil 200 e CrS
700, estudantes. Censura 16 anos.
O PEQUENO PRÍNCIPE — Texto de Antoino do Saint
Exupory. Adaptação de Micheline Bourgoin. Direção
de Christian Plezent. Música de Egberto Gismonti.
Com Carlos Vereza, Fabto Vila Verde, Fernando Roski e
Suzane Carvalho. Teatro VillD-Loboa. Av. Princesa
Isabel, 440 1275-6695). 3a. ás 21h; de 4a a 6a. às 17h;
sáb.. às 16h e 18h; dom. às 16h. Ingressos a CrS 800.
(10 anos).
TA PORRETA ESSE MINGAU - Comédia com texto
e direção de Ronaldo Grivot. Com Gtauber Teixeira,
Jacyan Castilho, Nancy Almeida e outros. Teatro do,
Sesc da S. João de iAeriti, Rua Tenente Manoel
Alvarenga Ribeiro. 66 (756-4615). Todas as terças e
quartas-feiras, às 20h. Ingrossos a CrS 300. CrS 200.
estudantes e CrS 150, comerciários. Ate dia 30.
BARRELA — Do Plínio Marcos. Com Francisco Milani.
Osmar Prado, Vmicíus Saivatori. Marcus Vinícius, Alexandre Régis, Gilson Sirqueira. Carvalhinho, Ivan Setta,
e Ivan de Almeida. Direção do Oswaldo Loureiro.
Cenários de Marcos Flaksman, Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel. 186(275-3346). Do 3a a 6a. às
18h30min; sáb., às 18h. Ingressos a CrS 1 mil o Cr$
600.
O CURRAL — De Fran; Xavor Kroetz. Com Claudia
Magno. Lauri Prieto, Lourdes de Moraes e Mário
Pietro. Direção do Antônio do Valle. Cenários e figurínos de Bisa Viana. Toatro Toresa Raquel. Rua Siquoira Campos. 143 1235-11131. De3a a sáb. às 21h30m;
dom., às 20b. Ingressos 3a e 4a. a CrS 700; 5a. 6a o
dom., a CrS 1 mil e CrS 700 (estudantes); sáb.. preço
único de CrS 1 mil.
MOTEL PARADISO — Texto da Jucá de Oliveira. Dir.
de José Renato. Com Maria Delia Costa, Leonardo
Villar, Maria Lúcia Dahl, Hélio Ary, Fernando José.
Elisio José, Ana Luiza Fotry. Teatro Ginástico, Av.
Graça Aranha. 187 (220-8394). De 3a a 6a. às
21h15min; sáb.. às 20h e 22h30min e dom,, às 18he
21 h, Ingressos de 3a a 5a. a CrS 800; 6a e sáb.. a CrS 1
mil 200; dom., a CrS 1 mil 200 o CrS 800 (estudante).
Censura 18 anos,
A AUHORA

UA MINHA VIU» —

itixiu. unov«u o

cenografia de Naum Alves de Souza. Com Maneia
Severo, Stclla Freitas, Analu Prestes, Cidinha Milan.
Pedro Paulo Rangel, Carlos Gregório. Mário Borges e
Roberto Arduin. teatro de Arena. Rua Siqueira Campos. 143 (235-2119). De 4a a 6a. às 21h; sáb.. às 19h o
22h; dom., às 18ho21h. Ingressos: 4a, 5a, 6a o dom,,
CrS 1 mil 200 eOS 700, sáb., CrS 1 mil 200 (preço
único). Censura 14 anos
Al VEM O DILÚVIO — Musicai de Pietro Garinei.
Sandro Giovanninni e laia Fiastri. Direção de Garinei e
Gioyanninni, Com Luis Carlos Clay, César Monteneqro. Mário Maia. Lia Farrel. Talia Botelho. Ana Paula
Mendes e César Teixeira. Toatro Carlos Gomos, Pça
Tiradentes. sín° (222-7581). As 3a e 4a. ,1s 18h30min;
5a. às 18h30min e 21h30min; 6a, às 21 h; sáb.. às 19h e
22h; dom . as 19h. Ingressos a CrS 2 mil (platéia
dianteira!. CrS 1 mil 500 (platéia atrás) e CrS 800
(balcàol. Vesperais a CrS 800, preço único. Censura 10
anos.

*****
MEU TIO (Mon Onclo). de Jacques lati. Com Jacques
Tali. Udo-2 (Praia do Flamengo. 72 — 246-8904):
14h30min. 16h50min. 19hl0min, 21h30m (Livre)
Comédia satírica. Critica à desumanização urbana e à mecanização do comportamento humano,
baseado no contraste entre Hulot e sou cunhado,
industrial que reside numa casa futurista. Produção
francesa,

****
NA ÉPOCA DO RAGTIME (Ragtimo). de Milos Forman. Com James Cagney, Brac Dounl. Moses Gunn.
Elizabelh McGovern, Keneth McMiIlan e Pat 0'Bnan.
Ricamar (Av. Copacabana. 360 — 237-9932): de3a a 6a.
às 15h30min, !8h20min. 21hl0min.2a.sábadoedomingo, às 18h20mm. 21h10min. 116 anosl.
A ação se passa nas três primeiras décadas
deste século, mostrando os primeiros incidentes
urbanos na história dos Estados Unidos e levantando uma discussão em torno da ambição, violência,
racismo, luta pelo podor e riqueza. Produção americana baseado no livro do E. L. Docorow.

UM CONVIDADO BEM TRAPALHÃO (The Party). de
Blake ,Edwards Com Peter Sellers. Claudine Longet,
Magge Champion, Steve Franken, Fay McKenzte o J.
Edward McKmley. Barra-2 (Av. das Américas. 4.666 —
327-7590): sessào única, às 14h30mip, com preço
popular de CrS 20 (10 anosl.
Comédia americana. Um desastrado e tímido
ator de cinema indiino estabelece o caos durante
uma festa na casa de um grande produtor do
Hollywood, para a qual foi convidado por engano.

****
CARRUAGENS DE FOGO (Chariots of Fire). de Hugh
Hudson. Com Ben Cross. lan Charleson, Nigel Havers,
Nick Farrel. Daniel Gerroll, Cheryl Campbel. StudioCateta (Rua do Catete. 228 — 205-7194): 14h
16h30mm. 19h. 21h30min. (Livre)
O esforço físico e os conflitos existenciais do
dois jovens que enfrentam os mais diversos obstàeulos para tr a Paris participar dos Jogos Címoicos
de 1924 nas provas de corridas.

MATINÊS
MEU AMIGO DRAGÃO - Ricamar (237-9932); 2".
sábado e domingo, ãs 14h e 16h. Sábado e domingo,
antes e depois da segunda sessào. haverá animação o
brincadeiras para crianças com o palhaço Pimpão e a
bailarina Pon Studio Ilha de 3a a 6a. as 17h. 2a. sábado
e domingo, ás 15h e 17h. (Livre)
AS NOVAS DIABRURAS DO FUSCA — Scala sábado
e domingo, às 15h. (Livre)

EXTRAS
A BAlA DOS ANJOS ILa Baia des Anges). de Jxques
Demv. Com Jeanne Moreau e Paul Guers, Hoje. às
13h30min. no Centro Cultural Francos. Av. Presidente Antônio Carlos, 58,

Taatro Vllla-Lobos. Av. Princesa Isabel. 400 (2786695). De 4a a 6a, às 21h30min; sáb.; às 21h30min;
dom., às 18h30min o 21 h30min. Ingressos de 4* a 6a a
dom., a CrS 1 mil e CrS 600 lestudanlesl; sáb... preço
único do CrS 1 mil. Censura 16 anos.

CONJUNTO DE CAMERA E SOPRANO — Rocttal (Io Ruth Staerke (canto), Carlos Rato (flauta),
Klobor Veiga (oboé). Zdonok Svab (trompa), Sônia
Vieira (piano). No programa, poças da Frantiaok
Skroup, Mechura o Albert Roussol. IBAM, Lgo da
Ibam. 1, Humaita. Hojo. as 21h. Entrada (rança.

QUERO — Do Manuol Puig, Tradução do Loila Ribeiro.
Com Edson Colulari, Leila Riboiro, Maria Padilha. Ivan
do Albuquorquo e Vanda Lacerda. Diroçâo de Ivan de
Albuquotquo. Teatro Ipanamo, Rua Prudonto do Moraes. 824 (247-9794). Do 4a a 6a, às 21 h30min; sáb.. às
20h e 22h30min; dom., às 18h30min o às 21h30min.
Ingressos a CrS 1 mil 200 e CrS 600 (ostudantosl.

OUADRO CERVANTES — Recital de músicas
dos séculos 12 ao 19. Programa: Machault o
autores anônimos. Igra|> N. Sra de Copacabana.
Hojo. às 17h. Entrada Iranca.

BENJAMIN DA CUNHA NETO - Recital de
piano. Sala da Congregação Escola de Música da
UFRJ. Rua do Passeio, 98. Amanha, às 17h30mir\
Entrada franca.
ADRIANA BALLESTRE — Recital do violão. No
programa, peças de Sor, Giultani, Brower, Bach,
Villa Lobos o outros. Solar Grand|ean de Montigny. Rua Marquês de S. Vicente. 225. Quintalena. às 12h30min.
QUINTAS MUSICAIS — Imprèssionismo, t»
pressionismo o Modernismo, Apresentação da
peças do Debussy. Ravel, Poulonc. Camargo
Guarnieri e outros. Aliança Francesa de Copecabana, Rua Duvivter, 43. Quinta-feira, òs 21h.

A MENTE CAPTA — Comédia de Mauro Rasi. Dir. de
Wolf Maia. Com Marlene. Anselmo Vasconcelos, Botty Erthal, Cininha do Paula, Cristina Pereira, Diogo
Vilela, Louise Cardoso e outros. Teatro da Praia. Rua
Francisco Sá. 88 1287-7794 o 267-77491. 4a a 6a, às
21h30min; sáb., às 20h o ?2h30min; dom,, às
18h30min e 21h'30min. Ingressos 4a, a CrS 700: 5a. 6a
e dom., a CrS 1 mil 500 e CrS 800. estudantes; sáb.. a
CrS 1 mil 500.

ILDA LAURIA — Recital do mezzo-soprano. Salio Henrique Oswald, Escola do Música da
UFRJ. Rua do Passeio, 98. Quinta-leira, à*
1?h30min. Entrada franca.

DANÇA

O ANALISTA DE BAGÉ — Texto de Armando Cosia
adaptado do livro de Luís Fernando Veríssimo. Dir. do
Paulo César Pereio. Com Paulo César Pereio. Simone
Carvalho. Maurício do Valle, Amândio, Ciça Guimarães,
Nelson Dantas. Tânia Scber, Milton Dobbin. Teatro
Vanucci. Rua Marquês de S Vicente, 52 — 3o (2747246). Da 4a a 6a, às 21h30min; sáb.. às 20h a
22h30min; dom., às 18h30min e 21h30min Ingressos
4é. 5a e dom., o CrS 1 mil 500 o CrS 1 mil (estudantes),
6a e sáb.. a CrS 1 mil 500. 116 anos).

NO CAOS DO PORTO — Espetáculo de dança
com o Grupo Vacilou. Dançou. Coreografia de
Carlota Portella e Ronato Luciano Vieira. Com
Anna Luisa Martin ou Patrícia Geyer, Denisa
Panessa, Renato Luciano Vieira Santos, Luís Car»
los Nogueira, Marcos Novaes e outros. Teatro do»
BNH. Av Chile. 230 (262^477). De 4a 3 6a. às
21h; sab., às 18h e 21h30min; dom., às 17h »
20h. Ingressos a CrS 1 mil e CrS 600.

ESPETÁCULO IONESCO — Apresentação de A Uç*o
d A Cantora Careca, de lonesco. Tradução o direção
de Luis de Lima. Com Luis de Lima, Camilla Amado,
Ariel Coelho. Sura Borditchevsky. Thais Portinho o
Lupo Gigliotti. Participação especial de Grando Otelo.
Teatro Dolfin (Rua Humaita. 275 (266-4396). De 4a a
6a. às 21h30mm; sáb. às 20h e 22h30mm; e dom., às
18h e 21h. Ingressos à CrS 1 mil 200 o CrS 800,
estudante e sócios da caderneta.

FONTE GRUPO DE DANÇA — Programa: Partita-Uniào, música do Piorre Schaoffer o Paulo
Jobm e coreografia de Carlos Affonso; Carrto.
música e coreografia do grupo; Independência,
musica do Jon and Vangelis e coreografia do
grupo; Rota. com a 7" Sinfonia, do Beethoven o
coreografia do Carlos Affonso. Teatro da Galeria,
Rua Senador Vergueiro, 93. De 3a a 5a. às 21h.
Ingressos a CrS 500.

A VOLTA POR CIMA -- Texlo de Lenila Plonczvnski a
Domingos de Oliveira. Dir. de Domingos do Oliveira.
Com Tónia Carrero. Nelson Xavier. Roberto Maya.
Telma Reston. Priscila Camargo. Caique Ferreira. Toatro Maison de Franca. Av Prest. Antônio Carlos. 58
(2204779). De 4a a 6a, às 21h30mm.; sáb. às 20h 9
22h30min ; dom. às 18he 20h'30m. Ingressos 4a. 5a o
dom., a CrS 1 mil 500 e CrS 800; sáb.. preço único do
CrS 1 mil 500.

A ESTREIA ÜE
jHOJÈÍ

Fonte
Grupo
de Dança

AS LAGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANT
— Texto do Rainer W. Fassbtnder, Dir. de Celso
Nunes. Com Fernanda Montenegro, Renata Sorrah,
Rosita Tomas Lopes, Juliana Carneiro da Cunha, Joyce
do Oliveira, Paula Magalhães. Teatro doa Quatro. Rua
Marquês de S. Vicente. 52 — 2a (274-9895). Do 3a a 6a,
às 21h30min; sab. às 20h e 22h30min; dom. às 21h;
vesp. 5a, às 17hedom. às I8h. Ingressos do 3a a 5*e
dom. a CrS 1 mil 800 e CrS 1 mil o 6a e sàb. a CrS 1 mil
800,

Teatro da Galeria coNOmeça a se apresentar
hoje em temporada até o dia
18 de novembro, horário de 21
horas e preço único de Cr$
500 o Fonte Grupo de Dança.
O grupo conta com cinco bailarinos e a direção e concepção é de Carlos Affonso.
O trabalho apresentado é
dividido em duas partes. A
primeira é composta por Partida-União com música de
Pierre Scheaffer e Paulo Jobin e Canto uma coreografia
feita pelo próprio grupo que
também fez os sons.
Para a segunda parte dois
outros números: Indepcndència, música de Jon and Vangelis, coreografia do grupo e
Bota música de Beethoven
coreografada por Carlos Affonso.
O conjunto é novo, estreou
em 1981 com poucos espetaculos, "um
ainda não foi assistido
grande público".
por
Sua linha de trabalho baseiase na pesquisa do movimento
que vem desde os conceitos
essenciais ãs formas de dança
contemporânea.
As apresentações contam
com o apoio do Serviço Brasileiro de Dança e Inacen.
(S.B.)

A MEGERA DOMADA — Texto de Shakespeara.
Tradução, adaptação e direção do Marco Antônio
Palmeira e Eliana Dutra. Com Ana Lúcia Rebouças, Dila
Guerra. Edmon Silvestre, Eliana Dutra e Fernando
Costa. Aliança Francesa da Ti Jucá, Rua Andrade
Neves. 315 De 5a a dom., às 21h. Inoressos a CrS
800.NEW GOD Cmr. QUATRO ACTOS DE NEGRO
HUMOR — Texto e direçào de Gilvan Javarini. Bonécos de Carlos Batata e Gilvan Javarini. Com Fátima
Queiroz, Amalia Nocchí. Jorge Corrêa, Carlos Batal e
outros. Sala Monteiro Lobato. Teatro Villa-Lobos.
Av. Princesa Isabel. 440.5a e a 6a. às 21h; sáb. às 20h
e 22h; dom, às 19h e 21b. Ingressos a CrS 800 e CrS
500, estudantes

VOLPONE — Texto de Ben Jonson. Direção de
Toninho Vasconcelos. Com Jitman Víbranovskt, Hav'ton Faria. Ivens Godmho, Ivo Fernandes e outros.
Psrquo Lage. Rua Jardim Botânico, 414 (226-1879).
De 4a a dom . às 21 h30min. Ingressas a CrS 700 (16
anos),

AS AVES DA NOITE — De Hilda Hilst. Direçào de
Carlos Murtinho. Com Roberto de Cleto. Anna Zelma,
Sérgio Foma. Hugo Sandes, Leonardo José. Rogério
Fabiano Júnior, Marcus de Toledo e Thiago Santiago.
Toatro Senac. Rua Pompou Loureiro. 45 (256-26401.
6a e dom. às 20h. sáb.. às 2lh30mm. Ingressos 6a e
dom,, a CrS I mil e CrS 600 (estudantes); sáb.. a CrS 1
mil. preço único. Até 28 de novembro.

SERAFIM PONTE GRANDE — Adaptação do livro de
Oswald de Andrade, por Alex Polari. Com Angela
Rebelo, Pedro Cardoso. Eduardo Lago, Jurandir de
Oliveira, Antônio Grassi, Gilda Guilhoh, Guida Vianna,
Juliana Prado. Felipe Pinheiro. Participação dos músicos Tim Rescala. Gilberto Márcio, Ronaldo Diamante e
Álvaro Augusto. Direção de Buza Ferraz. Cenários de
Pedro Sayad. Manfred Vogel e Marco Antônio Dias.

MÚSICA NAS IGREJAS — Recital de Lúcia
Peneira (vtoloncolo) o Paulo Attonso Ferreira (pia*
nol interprotando poças do Beethovon. Brahms.
Guorra Peixe. Guarnien e ViHa Lobos. Igreja de S.
José, Centro. Amanhã, às 18h30min, Entrada
franca.

HEDDA GABLER — Texlo de Honrik Ibson. Tradução
de Millôr Fernandes. Direçào do Gilles Gwizdek. Com
Dina Sfat, Francisco Cuoco, Xuxa Lopes, Otávio Augusto, Ednei Giovenazt, Gilda Sarmento e Norma
Geraldv. Taatro Glaucio Gll, Pça. Arcovorde. s/n"
(237-70031. De 4a a 6a, às 21h; sáb,, às 20h o
22h3ümm; dom., às 18 e 21h, Ingressos do 4" a 6a e
dom. a CrS 1 mil 500 o CrS 1 mil e sáb a CrS I mil 500.
(14 anos).

O HOMEM DO PRINCIPIO AO FIM - Texto de Miltor
Fernandes. Prod do Grupo GAMA do Nova Friburgo
Dir. de Júlio César Cavalcanti. Com Cildca Barbosa.
Ney Costa e Eraldo Rimos. Teatro Jovem. Praia de
Botafogo. 524 (265-3821). As 6as-leiras. às 22h; sáb..
as 20h e 22h; dom., às 19he ?1h. Ingressos a CrS 800
e CrS 500, estudante

VIDA NOVA — Texto de Tereza do Giácomo. Direçào
de Cecil Thiré. Com Cláudio Cavalcanti. Maria Lucja
t rota e Uva Nino. Teatro Copacabana. Av. Copacabana. 327 (257-1818). Do 4a a 6a e dom . às 21h30min;
sàb.. às 20h e 22h30mm; vesp. 5a. às 17h e dom., às
!8h30min. Ingressos 4a, 5a e dom,, a CrS 1 mil 200 e
CrS 700. estudantes: 6a e séb. a CrS 1 mil 200.

II CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLONCELO — Sala Cecília Moirekn, Lgo. da Lapa. 47,
Do quarta a sexta-feira, ãs 21; sábado, as 16h o
dias 22, 23 e 25. às 21h. Enlrada tranca.

A ETERNA LUTA ENTRE O HOMEM E A MULHER
— Do Millôr Fernandes. Com Totó Medina, Jonas
Bloch, Antônio Pedro, Carlos LoHIer e Filomena Chicaradia. Direçào de Gianni Ratlo. Figurinos de Kalma
Murtinho. Músicas de John Neschling e Vital Fana.
Teatro Clara Nunes. Rua Marquês de S. Vicente,
&2-3a (274-9696) Do 4a a 6a. às 21 h30min; sáb., às 20h
o 22h30min; dom., às 19h o 21h30min. Ingressos a
CrS 1 mil 200 e Cr$ 700, estudantes (4a, 5a o dom);
CrS 1 mil 200 (6a e sâb.).

BAR BRASIL — Texto e dir. de Pedro Rodrigues.
Sidnói Cruz. João du Boné, Dir. mus. do Henrique Silva
e Marcos de Andrade. Com Carlos Veras. Cremilda
Félix. François Dupont, Henrique Silva, José Girlos dn
Souza, Joso Humberto e outros Teatro Experimental
CaciWa Bockar, Rua do Catele. 338. De 3a a 5a. às
21h. Ingressos a CrS 400.

japonesa.
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ENSINA-ME A VIVER (Harold and Mauda). de Hal
Ashby. Com Ruth Gordon. Burd Con. Vivian Picltels e
Cyrnl Cusack. Brunl-Méier (Av. Amaro Cavalcanti. 105
— 591-27461: 15h, 17h. 19h. 21h. Até amanha. 118
anos)
Uma octogenária apaixonada pela vida e um
rapaz atraído pela morte desenvolvem uma relação
afetiva, e o jovem, que passava o tempo imaginando
suicídios, retoma o gosto pela vida.

HOMEM COM A LENTE MORTAL (Tha Man Wrth
tho Deadly Lons|. de Richard Brooks. Com Sean
Connery, Robert Conrad e Kathenne Ross. BruniIpanema (Rua Visconde de Pirnjá, 371 — 227-8085):
14h30mm, 16h50mm, 10h10min, 21h30min, Ilha AutoCino (Praia de São Bento — Hha do Governador — 393
3211): 20h30m. 22h30m. Último dia no Ilha. (18
anos).
Baseado no romance The Botter Angela, de
Charles McCarry, Richard Brooks (o consagrado
realizador de Os Profissionais, Gata em Teto de
Zinco Quente, e, mais recentemente Ã Procura do
Mr. Goodbar) fez esta aventura do espionagem em
que o personagem central e um repórter de televisão
que tem como única arma sua câmara de tovô.

MENINA BONITA IProtty Baby). de l.ouis Malle. Com
Brooke Shields, Keith Carrndme. Susan Sarandon, Frances Faye, Antônio Fargas e MatthewAnton. Studio-llha
(Rua Sargento João Lopes. 826): 19h. 21h. 118 anos).
Historia de um fotografo de prostitutas que vivo
em Nova Orloans, em 1917. Ele conhece a filha de
uma prostituta, uma menina de 12 anos. e acaba se
apaixonando e casando com ela. Produção americana.
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TEATRO
NOITES BRANCAS — Toxto de Dostoievsky. Adaptoçáo o direção de Paulo Atonso de Lima. Com Noila
Tavares, Cláudio Gonzaga, Isolda Cresta de Luís Carlos
Felix. Teatro Glauco Rocha, Av. Rio Branco, 179.
(224-2356). Do 3a a 6a, as 21h; sáb.. às 20h e 22h;
dom., às 18he21h. Ingressos do 3a o G^edom., aCr$
800 e CrS 600, estudamos e sab., a CrS 800.

;|[

SEM ANESTESIA (Boz Znieczulenla), de Andr:e| Wadta. Com Zbigniew Zapassiecwicz. Ewa Dalkowska. Andrej Sewerin, Krystina .Janda e Roman Wilhelmi. Cinema-1 (Av. Prado Júnior. 281 — 275-4546): I4h30mm,
16h50rnin, 19hl0mm. 21h30min. (16 anos)

'-¦'' '.'';¦

WÊk

ÍDIIKHIjtiWlMilWfii

CONTINUAÇÕES

* i'i;i-:

BOM *+ REGULAR + RUIM

JORNAL DO BRASIL

LEONCE E LENA — Do Goorge Buchner. Com Ricarrio Maurício Gonzaga, Maria Clara Mourthé. Ricardo
Kosovski, Thats Balloni, Inôs de Tevês e Ovídio Abreu.
Direção e tradução de Luiz Antônio Martinez Corroa,
Coreografia do Nelly Laport, Teatro Tablado. Av.
Lmeu de Paula Machado. 795 (294-7847) Do fia a sáb..
as 21h30mm; dom,, às 20h. Ingressos a CrS 1 mil a
CrS 600. Até dia 28.

ARTES
PLÁSTICAS

AS DA VIDA... TAMBÉM VOTAM - Musical com
texto de IsIs Baião e musica de Tadeu Mathias. Dir. de
Ana Maria Taborda. Com Angela Falcão, Beth Simões,
Breno Bonin. Geraldo Torres. Maria Lúcia Vidal Teatro
Rival. Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1136). De 3a a 6a. às
18h30min. Ingressos a CrS 700.

O MUNDO ANDINO — Fotografias de Paulo
Rittar. Fomar, Rua S. José. 90/13°. De 2a a 6a. dai
8h às 18h. Ale dia 30.
MARIA TERESA VIEIRA — Desenho». Galeria
Espaço, Av. Padre Leonel Franca. 240. De 2a a 6a,
das lOh às 22h. Ale dia 23.

GRANDE-RIO
NITERÓI

LASAR SEGALL — Pinturas, esculturas e desenhos. Galerias Sérgio MiHiet e Espaço Alternativo. Rua Araújo Porto Alegre, 80. Sem indicação
de horários. Até dia 17 de dezembro.

BRASIL (Não tem telefone) •— A Imoral, com tsylvra
Lamo. As 15h30min. 17h20min. 19hl0min, 21h. 3a. a
partir das 17h20mm 118 anos). Último dia.
CENTER 1711-6909) — Poltergeist — O Fenômeno.
com Jobeth Williams. As 14h30min. I6hb0mm.
19hl0min, 21h (16 anos). Até amanha.

SIRON FRANCO — Pinturas. Galaria Bonlno.
Rua Barata Ribeiro. 578. De 2a a sáb.. das 10h às
17h e das 16h as 21h. Ate dia 29.
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MARlLIA RODRIGUES — Gravuras. Gravura
Brasileira, Av. Copacabana, 4240. De 2a a 6a. das
10h às 21h: sáb.. das lOh às 13h. Ate dia 26,
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CENTRAL (718-38071 — Beijo na Boca, com Cláudia
Ohana. As 14h10min, 16h. 17h50min. 19h40mm.
21h30min (18 anosl. Até domingo.
ICARAI (717-0120) — Amor, Estranho Amor, com
Vera Fischer As 14h30mm, l6hS0min. I9hl0mm,
21h30mm (18 anos). Até domingo.
NITERÓI (719-9322) — A Mulher a... La Beta, com
Sirpa Lane. As 13h30mm. 15h30mm. I7h30min.
19h30min. 21h30min (18 anosl. Ultimo dia.
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ISABEL PONS E
ras e esculturas.
4240/215. De 2a
10h às 19h. Ate
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OS. VIBRA MACHADO — Aquarelas. C*ntra
Cultural Paschoal Carlos Magno. Campo de S,
Bento. Niterói. Sem indicação de horários. Até dta
28.
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CINEMA-1 (711-9aJ0) - Dupla am Apuro», com Gene
Wilder. De 2" a 5a. às 15h. 17h. 19h. 21 h. 6a a domingo,
ès 14h. 16h. 18h. 20h. 22h 114 anosl Até domingo

ACERVO — Pinturas de Satyro Marques. José
Paulo Moreira da Fonseca, Mabe, Bustamante Sá,
cerâmicas e espelhos de Juarez Machado. Gale*
ria do Hotel Nacional, Av. Niemeyer, S. Conrado.
De 2a e dom., das 14h às 22h.

DRIVE-IN (TAIPU — Círculo át Amantes, com Richard
Burton. As 20h30min (18 anosl. Último dia

LUIZ ERNESTO — Desenhos. Galeria da Arta
Barwri, Av. Atlântica. 40661287-1122). De 2a a 6a,
das 10h ès 22h; sáb., das 16h às 22h. Ate sébad».

TAMOIO (SSo Gonçalo) — Os Cacadoroa da Arca
Perdida, com Harnson Ford De 3a a 6a. ás 16h45min.
19h, 21hl5mm. 2a. sábado e domingo, às 14h30mm,
16h45mm. 19h. 21h15min (Livre). Até domingo.
I

KAIJiO
JORNAL DO
BRASIL
AM — 940 KHz
Cotação do leitor: ***** (833 votosl.
601 — Encontro Marcado — Primeira odiçáo —
Palavra do Dom Marcos Barbosa.
7,00 — Agenda — Indicação dos principais aconteomentos do dia. no Rio. no Brasil e no mundo
7,10 — Jornal da Feira — A nutricionista Cristina
pinheiro dá informações sobre uso e aproveitamento de
alimentos.
7.15 — Hoje no História — Os fatos do dia através um
personagem famoso.
730—Jornal do Brasil Informa — Primeira edição —
Noticiáno.
8.30 — Hoje no JB —- Resumo das notícias mais
importantes publicadas pe'o JORNAL 00 BRASIL.
8*-5 — Jornal da Feira — Informaçõestí'retsnr>3ntedo
duas feiras livres —.uma da 2ona Sul o outra da-Zona

Norte. Preços dos principais produtos e indicações para
suas eompras
Cotação do leitor- ***** (82 votosl.
9.00 — Debate
1800 — Ave-Maria.
1830 — Jornal do Brasil Informa — 3* edtçao —
Noticiário.
Cotação do leitor: ***** (833 votos).
20.35 — Encontro Marcado — 2* edição — Palavra de
Dom Marcos Barbosa
Cotação do leitor: ¦*•*++ (15 votos).
23.00 — Noturno — Programa de música e entrevistas,
que atende a pedidos dos ouvintes — apresentação de
Luís Carlos SaroW'.
00.30 — Jornal do Brasil Informa — edição final.

FM ESTÉREO
99.7 MHz
HOJE

20h — Sinfonia n° 59. em La maior, de Hayc-h
{Marriner — 1õ Í0h Cinco Prelúdios porá violAo. do

MARIA CHEFERR1NO — PintuGaleria Dezon. Av. Atlântica.
a 6a. das lOh às 21ri; séb.. dos
sábado.

GERALDO ORTHOF — Pinturas. Galeria ArtUvre.Av. Atlântica. 4240 —s/s 108 (265-1484). 2a e
séb., das 10h às 19h; de 3a a 6a, das 10h às 21hAté dia 26.
RONALDO MORAES REGO — Desenhos e pinturas. Galeria Macunalma. Rua México esquina
d© Araújo Porto Alegre. Do 2a a f^.das lOhàs 19h.
Até amanha.

Villa-Lobos (Julian Bream — 19 00): Serenata em Do
maior. op. 48, de Tchaikowskv (Karatan — 29:28);
Sonata em Sol maior, para violino e piano, de Ravel
(Grum.aux e Hairiu — 15:2); Concerto em Fo maior,
paro fogote, cordas e continuo, de Vivaldi (Thunemann e I Musici — 10:45); Surte em mi menor, para
cravo, de Luliy (Roberto de Regina — 12.00). Sinfonia
n° 2, op. 19. de Síymanowski (Dorati — 29:03);
Paráfrase da Aida. de Lisvt (Arrau — 11 '<S0!. A Ceia
dos Apóstolos, de Wagner ÍBoulez — 2605).

COLETIVA — Esculturas, relevos 9 cerâmicas de
Maria Póto. Edgard Gordilho, Stockinger e outros.
Aktucll Objetos da Arte, Av. Atlântica. 4 240/I)
223. De 2a a 6a. das 12h às 20h; sáb., das 14h às
18b.
CARTEMAS — Mostra de Aloisio Magalhães.
Galeria de Fotografia. Rua Araújo Porto Alegre,
80. De 2a a 6a. das 10h30min às 18h30min. Até dia
3 de dezembro.

AMANHÃ
20h — Baehlanas Brasileiras n" 7. de Villa-Loboa
(regénca do autor — 28:281; 3 Mazurkas. op. 63. de
Cnoptn ÍRubfnstem — 6:201; Quadros d« uma exposiçAo do Mussorgsky-Ravel {Ntackerras — 31:471; Sonota para flaute, viola a harpa, de Debussv INicofet.
Koch e Ursula Hoilioer — 16 ^0). Valsa-Mefiito. ce
liszt (Haitink -— 11 03); Sonata n° 2. em sol menor,
25 42i; Sinfonia n° 3,
op. 22. de Schumann ¦¦'¦¦"' ¦
em Dô moior. de Schubert (HaitmV - 5Ç- 00}

&o Teatro Carlos Gomes o musical Aí Vem o Dilúvio, com
Luiz Carlos Clav e Tânia Botelho

© Os programas publicados
no Divirta-se estão sujeitos a
freqüentes mudanças de última hora, que são de responsabilidade dos divulgadores. É
aconselhável confirmar os horários por telefone.

DIVIRTA-SE

JORNAL DO BRASIL

terça-feira, 16/11/83
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CADERNO B
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CANAL 2
8.00 D ERA UMA VEZ. Justino, O Retirente. Cotação do leitor; ir-k-k-k-k (2
votos).
8.15 D GINÁSTICA.
8.45 D GRANDES
TURA.

MESTRES

9.00 D PATATIPATATÁ —
Transporta Cotação do leitor:
votos).

DA PINMeio
++¦*¦

Case. Com Zilka Salaberry. Jacyra Sampaio,
Lúcia Alves o Castrinho. Cotação do leitor:
¦*•¦**¦ i'13 votos).
13.00 Cl ERA UMA VEZ. Justino, O Retirante. Cotação do leitor; *¦*¦+*+ (2
votos).

18.25 D VAMOS GOSTAR DE MATEMÁTICA — Educativo.

ani-

19.15 D CURSO DE LEITURA DE INTERPRETAÇÀO DE DESENHO TÉCNICO

13.45 D PATATI-PATATÁ. Meio de
Transporte — Transmissão para recepção
organizada pela Secretaria Estadual de Educação — 1" grau.
14.00 D ONDA 82 — Musical com sucessos nacionais e internacionais. Direção Sergio Dionísio.
15.00 C! TELE ROMANCE —O Tronco do
Ipê — Romance de José de Alencar, adaptado por Edmara Barbosa. Direção ria ítalo
Moreli. Com Fúlvio Stefanini, Maria Fernanda
e Maria Luisa Castelli.

19.30 D TELECURSO 1° GRAU. História n°
9.

de
(13

9.15 G CURSO DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO.
9.30 D DIDÁTICA DE CIÊNCIAS — Programa educativo destinado a professores
que ensinam nas quatro primeiras séries do
l" Grau. Direção Jacy.
9.45 D É FÁCIL — Flashes educacionais.
Direção Harisson Vieira. Produção Paulo Palace.
10.00 D CINEVIAGEM. Filmes de animação. Produção: Marinete de Barros.
10.30 D CATA-VENTO — Programa infanto-juvenil com Castrinho, Flávio Migliaccio,
Plim-Plim, Daniel Azulay e outros. Cotação
do leitor: *••* (16 votos).
11.55 D VAMOS GOSTAR DE MATEMÁTICA. Educativo. Cotação do leitor- ¦*¦+• (1
voto).
12.00 D TELECURSO 1o GRAU. História n°

13.15 ? CINEVIAGEM.
mação.

Filmes

de

18.30 LJ SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO.
Estranho Conto de Fadas.
19.00 D DIDÁTICA DE CIÊNCIAS — Educativo.

15.45 ? JORNAL DA FEIRA— Apresentação de Márcia Leite.
15.55 D EM DEFESA DO CONSUMIDOR.
16.00 ? GINÁSTICA.
16.25 D ASSIM ESTÁ ESCRITO —Programa de literatura. Hoje: Lima Barreto, o
Romancista do Rio.
16.30 ? DOCUMENTÁRIOS — Aminais.

9.
12.15 ? TELECURSO 2o GRAU. Física n°
33.
12.30 D SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
— Episódio: Estranho Conto de Fadas.
Texto de Sylvam Paezzo. Direção de Geraldo

19.45 D TELECURSO 2" GRAU
33.

Física r>3

20.00 D ONDA 82 — Musical com sucessos nacionais e internacionais.
21.00 ? ASSIM ESTÁ ESCRITO. Programa sobre literatura. Hoje: Lima Barreto, o
Romancista do Rio.
21.05 D ESPORTE HOJE — Noticiário esportivo.
21.15 ? 1982. EDIÇÃO NACIONAL. Comenlários de Nahum Sirotsky, Cláudio Bojunga, Tarcísio Holanda, Nina Ribeiro e Virgílio Moretzsohn.
Cotação do leitor:
*•••• (40 votos).
22.00 D FORRÓ — Musical. Hoje: Teca
Calazans, Ricardo Villas, Vital Farias e Conjunto Os Três do Nordeste.

1T00 ? CATA-VENTO. Programa infantojuvenil: Bazar do Tem-Tudo; Plim Plim e as
Mãos Mágicas, Circo, Tio Maneco; Plim-Plim
e a Janela da Fantasia; Comédia, Daniel
Azulay, Comédia e Bazar do Tem-Tudo. Cotação do leitor; ¦*•+*¦*• (16 votos).

00.00 D 1982. 2* Edição.
00.30 ? ENCERRAMENTO. Conversa da
Fim de Noite. Com Jonas Rezende. Cotação
do leitor: ***** (277 votos).

Lisboa e Arnaldo Weiss. 2° capitulo.
17:28 D ELEIÇÕES — Boletim local.
17:36 D PARAÍSO — Novela de Benedito
Ruy Barbosa. Com Jolre Soares, Kadu Moliterno, Cláudio Corrêa e Castro, Neuza Amaral, Zaira Zambelli, Eloisa Mafalda e outros.
• Cotação do leitor: **** (8 votos). Resumo: Irmã Matilde avisa Maria Rita que Zeca
vem vê-la. Geraldo fala no programa e Maria
Rosa gosta e elogia o seu trabalho. No
confessionário, Mariana diz que não quer
mais dormir com Antero. No convento. Zeca
diz a Madre que o amor de Maria Rita o
salvou, mas ela não quer vê-lo.
18:08 D ELEIÇÕES 82 — Boletim local.
18:35 D JORNAL DAS SETE —Noticiário.
18:45 D ELAS POR ELAS — Novela de
Cassiano Gabus Mendes. Com Reginaldo
Faria, Eva Wilma, Mario Lago, Sandra Bréa e
Luiz Gustavo. Cotação do leitor: *** (96
votos). Resumo: Marlene despacha Vanessa sem mostrar o colar e avisa Wanda. Elton
diz a Míriam que tem que levar Cris em casa
e pergunta se ela não quer ir junto. Cláudia
diz a Marlene que vai se casar com Mário no
mesmo dia que Yeda se casar com Renè.
Renè diz a Carmem que vai mudar de casa.

Sérgio Brito no papel do prefeito de Paraíso
(CANAL 4 — 17HS9MIN)

07:15 D TELECURSO 1o GRAU.
07:30 D ELEIÇÕES 82 —Boletins nacional
e local.
07:54 D GLOBO COR ESPECIAL —Desenhos: Os Quatro Fantásticos e Zé Colmeia.
8:45 D ELEIÇÕES 82 — Boletim local.
09:02 D TV MULHER — Apresentação de
Marília Gabriela, Nei Gonçalves Dias e Ney
Galvão.
11:01 D SHOW DAS ELEIÇÕES
11:53 D GLOBO COR ESPECIAL - Desenhos: Flintstones.
12:13 D ELEIÇÕES 82 — Boletim local.
12:21 D GLOBO COR ESPECIAL - Dese
nho: Popeye.
13:00 ? GLOBO ESPORTE — Noticiário
esportivo.

13:15 D HOJE — Noticiário. Apresentação
de Sônia Maria e Leda Nagle.
13:45 D ELEIÇÕES 82 — Boletim local.
13:53 D VALE A PENA VER DE NOVO —
Reprise da novela A Moreninha.
14:36 D ELEIÇÕES 82 — Boletim nacional.
14:54 ? SESSÃO AVENTURA. Seriado O
Homem dos Seis Milhões de Dólares.

19:35 D JORNAL NACIONAL—Noticiário
apresentado por Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Cotação do leitor: ** (117 votos).
20:07 D SOL DE VERÃO — Novela de
Manoel Carlos. Direção de Roberto Talma.
Jorge Fernando e Guel Arraes. Com Tony
Ramos, Irene Ravache, Cecil Thiré, Débora
Bloch, Jardel Filho e Beatriz Segall. Cotação
do leitor: **** (2 votos).
21:11 D DURO NA QUEDA — Seriado.

16.04 D ELEIÇÕES 82 — Boletim nacional.

23:20 D SHOW DAS ELEIÇÕES.

16:20 D FAÍSCA E FUMAÇA. Desenho.

00:12 D JORNAL DA GLOBO —Noticiário
apresentado por Renato Machado e Belize
Ribeiro.

16:45 D SITIO DO PICA-PAU-AMARELO
— Episódio: Ai Vem Tom Mix. De Marcos
Rey. Direção de Roberto Vignatti e Geraldo
Case. Com Daniel Filho. Germano Filho, Zilka
Salaberry, Daniela Rodrigues e Marcelo Jose. 12° capítulo.
17:02 D CASO VERDADE — Episódio: O
Homem do Disco Voador. Texto de Mário
Prata. Direção de Walter .Avancini. Com
Humberto Magnani, Catita Soares, Henrique

00:42 ? TALA LIBERTADORES DA AMÉRICA — Jogo: Flamengo x Penarol (compacto).
01:12 ? CORUJA COLORIDA — Filme: À
Noite Sonhamos.
03.13 D ELEIÇÕES 82
e local.

- Boletins nacional

CANAL 7
8:30 D ENCONTRO COM A PAZ — Reli. gioso.
•
8.35 D GINÁSTICA — Programa educativo.
9:00 D FESTIVAL DE DESENHOS.
11:00 D FESTIVAL HB.
11:30 D TERRA DOS GIGANTES. Seriado.
12:30 D DORIS DAY SHOW — Seriado.
13:00 D QUEM É QUEM — Variedades.
13:30 D A MARAVILHOSA COZINHA DA
OFÉUA — Programa de culinária.
14.00 D FESTIVAL DE DESENHOS.
15:50 D O GORDO E O MAGRO. Seriado
com Stan Laurel e Oliver Hardy.
16:20 D RIN TIN TIN. Seriado.
16:50 D JORNADA NAS ESTRELAS. Seriado. Cotação do leitor **** (14 votos).

Dois novos personagens no quadro Bazar do Tem Tudo, que o comediante Castrinho apresenta dentro do programa Catavento (TVE, de segunda a sexta-feira,
10h30min e 17h): Draculina, interpretado
pelo ator Alby Ramos, que participa também do Patati-Patatá (TVE) e Dona Lelé,
criado especialmente para a atriz Inés
Galvão.

"¦%1ÊR»
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Aniversário
Nilson Resende, assistente do setor de
figurinos da TVE, completou sete anos
como diretor de cena dos shows do Hotel
Nacional. A data foi comemorada com
bolo e velas nos bastidores.

-¦s*5n,JÍ«SSíS(*ij«

Maurício Shermann
a

Natalino

Wanderley Villanova, produtor de Almoço com as Estrelas (TVS, sábado, 13h),
do Dia de
já está gravando o programa"um
especial
Natal. Segundo ele, vai ser
com pessoas especiais".

Evita

9?

Sérgio Dionísio, diretor de Maestro
(TVE, terça-feira, 23h), está também no
elenco do musical Evita, cuja estréia está
prevista para o início de 83. A direção do
espetáculo é de Maurício Shermann.

23.00 ? MAESTRO — Música contemporánea com o Quarteto de Cordas da Bahia.
Cotação do leitor: ***** (26 votos).

CANAL 4

07:00 D TELECURSO 2o GRAU.

Gente Nova

17:55 D A FILHA DO SILENCIO. Novela de
Nava Navarro. Adaptação de Jaime Camargo. Com Bárbara Fázio, Hélio Souto, Aldo
César e Waldir Fernandes. Cotação do leitor:
+**(4 votos). Resumo: No quarto de Cândida, Laura ordena a Rita que não sirva nada
a ela. Luiza tenta uma última vez fazer com
que Agenor volte atrás em sua decisáo, mas
não consegue. Seguindo as ordens de Ladico, Tadeu continua a tomar atitudes que
criam uma rebelião entre os escravos. Preocupada com o movimento de Cândida, Laura
resolve eliminar qualquer dúvida que possa
interferir em seus planos de destruir e se
vingar da irmã.
18:30 O PIC-NIC CLASSE C — Novela —
De Oswaldo Mollins — Adaptação de Walter
Negrão — Com Herson Capri, Denise De!
Vecchio, Alceu Nunes. Olney Cazarré.
19:30 D EDIÇÃO LOCAL. Noticiário. Cota-

OS FILMES DE HOJE
estóica a irritabilidade permanente de Chopin, fruto de sua
dos grandes sucessos doença.
No papel do pianistaColúmbia na década
UMda
de 40, À Noite Sonhamos compositor, Cornei Wilde foi,
se apoia inteiramente na músi- incrível como pareça, cândidaca de Frederick Chopin, o com- to ao Oscar de Melhor Ator.
positor polonês que ao morrer Inexpressivo, incapaz de detuberculoso, aos 39 anos, legou monstrar, apesar das muitas
ao mundo uma obra de beleza horas de treino, o menor domisingular, capaz de cativar até nio sobre as teclas, Wilde é o
mesmo os ouvidos menos re- primeiro e grande ponto negativo. Como George Sand, que, a
ceptivos.
Baseado em livro de Ernst exemplo de Charlote Brontè na
Marischka — que na década Inglaterra, foi obrigada a adoseguinte ficaria famoso ao diri- tar um pseudônimo masculino
no mundo magir a trilogia Sissi, estrelada para penetrarletras
francesas,
chista
das
—
roteio
Romy
Schneider
por
ro de Sidney Buchman toma Merle Oberon é uma figura de
liberdades excessivas com seus charme, mas sem vida, nem paretratados, apresentando mui- recendo a atriz sensível que na
to pouco do verdadeiro Chopin, década anterior brilhara em
do patriota arrebatado que da- obras como Infânia e O Morro
va concertos para arrecadar di- dos Ventos Uivantes. Mas, o
nheiro a fim de libertar sua pá- desastre não pararia aí. Com
tria do jugo russo, e que encon- seu passado ilustre (Terra dos
trou em George Sand mu amor Deuses, Émile Zola), Paul Muni
quase maternal. A romancista é tem um desempenho totalmenapresentada como uma mulher te inconvincente, cheio de cafria e egoísta, e não como a coetes, no velho professor.
escritora que, apesar de suas
Quanto a José Iturbi, o piafalhas, agüentou com paciência nista espanhol que na realidade
Hugo Gomez

CAMINHOS DO CORAÇÃO — Show do cantor e
compositor Gonzaguinha. Teatro João Caotano. Pça.
Tiradentes (221-0305). De 5a a sáb.. às 21h; dom., às
20h. Ingressos a OS 1 mil (de Qa. 6a o dom.) e CrS 1 mil
500 (sàbl Estréia hoje para convidados e imprensa.
SÉRIE INSTRUMENTAL — Apresentação da CameraIa Carioca e participação do maestro Rarlamés Gnatalli.
Direção de Túlio Feliciano. Sala Sidnny Millar. Rua
Araú|o Porto Alegre. 80. Do 3a a sáb.. às 2lh. Ingressos a CrS 300. Ato dia 27.
PROJETO CARIOO.UINHA — Show da cantora Miucha o da violonista Rosinha de Valença, Faculdade
Moacvr Bastos. Rua Engenheiro Trindade, 229. Campo Grande. Hoje, às 18h. Entrada fiança.
EMILSON BRANDY — Musica popular brasileira com
o cantor e compositor. Western Club. Rua Humana,
380. Hoje e amanhã, às 22h. Ingressos a CrS 250.
QUINTETO DE BOB WYATT —Itucz com o conjunto
do baterista Bob Wyatt. Formação: André Dequech
{piano), Artur Maia (baixo). Cacau tsax} e Paulo Roberto
(trompete). Restaurante Prudente de Mais, Rua Pru-

dente de Morais. 729 (267-2895). De 3a a dom . às
22h. Consumação a CrS 600 e couvort a CrS 400.
PROJETO SEIS E MEIA — Show da cantora Sandra
SÁ. do compositor e cantor Tunai o da banda Black Rio.
Direção de Teresa Aragào. Teatro Joôo Caetano, Pça.
Tiradentes. De 2a a 6a, às I8h30min. Ingressos a CiS
200. Atà sexta-feira.
ZEZE GONZAGA E GLORIA RIOS — Show da dupla
de cantoras acompanhadas de Carimbos Queiroz (violão e guitarra), Juiinho (piano), Enio (baixo), Boa
(bateria). Chico Sá ((lauta e sax) e Sônia (percussSo).
Direção de Jorge Coutinho. Sala Sidney Miller. Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 3a a sáb.. às 18h30inm.
Ingressos a CrS 250. Ate dia 20
Cotação do leitor: **•*# (1 voto)
FOflRÔ FORRADO —¦ Apresentação de João do Vale.
Xangô da Mangueira, Juiinho do Acordeon, Jaime
Santos, Almir Saint Clair a banda Forró Forrado e o
conjunto Reais do Samba. Direçáo de Luiz Luz. Todas
as 3as e 5as, às 21h30m, Associação Recreativa
Gigantes do Catote, Rua do Catete. 235. Ingressos a
CrS 500, homem, o a CrS 250, mulher.

ção do leitor; ***** (7 votos).
19:40 D JORNAL BANDEIRANTES. Noticiário. edição nacional. Cotação do leitor:
•••+(134 votos).
20:10 D TÊNIS INTERNACIONAL—Boletim informativo — Grand Prix Hotéis Quatro Rodas de Tênis.

17.30 O JANA DA SELVA. Desenho.

09.00 TJ IGREJA DA GRAÇA Religioso
com o missionário R. R. Soares. Cotação do
leitor: •••• (3 votos).
09.20 D REINO SELVAGEM. Documentario.

13.00 D À MODA DA CASA. Com Etty
Frazer. Cotação do leitor: ••+ (7 votos).

10.00 D A PATOTA DO ZORRO. Desenho.
Cotação do leitor: • (1 voto).

13.30 D KING KONG. Desenho.

10.20 D SPEED BUGGY. Desenho.

15.20 D HARDY BOYS. Desenho.

10.40 D GODZILLA. Desenho. Cotação do
leitor: ••• (2 votos).

15.45 D ROBIN HOOD. Desenho.

11.05 ? JANA DA SELVA. Desenho.
11.55 D ENCONTRO COM A PAZ. Progra-

14.50 D SPEED BUGGY. Desenho.

16.10 ? ESQUILO SEM GRILO. Desenho.
16.35 O GODZILLA. Desenho. Cotação do
leitor: ••• (2 votos).

nho. Cotação do leitor: ****

(7 votos).

11.30 D O PICA-PAU. Desenho.

18.30 D A FEITICEIRA. Seriado comédia.
19.00 D SESSÃO AVENTURA —Seriado:
Emergência.
20.00 D SESSÃO BANG-BANG — Seriado: Lancer.
21.00 D POLTRONA R — Filme: A Mão
Mortal de Shao Lin.
23.30 D NOITES CARIOCAS — Revista
diária com Scarlet Moon e Nelson Mota.
Comentários de Fernando Carvalho.

Garrido. Com Ana Rosa. Jonas Melo, Percy
Ayres e Lurdes Mayer.

12.00 D TOM & JERRY. Desenho. Cotação
do leitor: ••• (6 votos).

19.30 D OS RICOS TAMBÉM CHORAM.
Novela de Ines Rodena. Cotação do leitor:
•••(25 votos).

12.30 D BOZO. Desenho. Cotação do leitor: ••• (35 votos).

20.00 D CONFLITO. Novela. Reprise do capítulo das 19h.

13.00 D JO POVO NA TV. Variedades. Cotação do leitor: ••• (215 votos).

2O.30 D OS RICOS TAMBÉM CHORAM.
Novela. Reprise do capítulo das 19h30min.

senho.

18.30 D NOTICENTRO. Jornalístico. Cotaçao do leitor: ••• (16 votos).

21.15 D REAPERTURA — Humorístico.
22.45 G BELLAMY — Filme seriado.

11.00 D A TURMA DO PICA-PAU. Dese-

19.00 ? CONFLITO.

8.00 D SUPERMOUSE — Desenho.
8.30 D POPEYE — Desenho.
9.00 O BOZO — Infantil, de atrações circenses.
9.30 D CLUBE DO MICKEY — Desenho.'
10.00 O ROBOT GIGANTE — Desenho.
10.30 D A PANTERA COR-DE-ROSA De-

A programação e os horários são de responsabilidade das emissoras.

Novela

de

Marissa

NOSSA TERRA — Show do cantor
Reginaldo Bessa. Convidada da seDons Monteiro. Direção de Haroldo
BNH, Av. Chile. 230 (262-4477). De
Ingressos a CrS 300.

THE COSM1C LASER CONCERT — Show de imagens multicoloridas feitas por raios laser, com músicas
de Johann Straus, Edgar Winter, Emerson, Lake a
Palmer. entre outros. De 2a a 6a, às 20h e 21h; sab e
dom., às 18h30m. 19h30rr>, 20h30m, 21h30m.
22h30m. Planetário da Gávea, Rua Padre Leonel
Franca. 240. Ingressos de 2a a 6a, a Cr$ 400 (estudantes e crianças ate 12 anos) e CrS 500; sáb. edom., a
CrS 500, preço único. Censura livre.
ELIANA PtTTMAN E O SHOW — Apresentação da
cantora acompanhada de conjunto. Direção de Tereza
Aragâo e Érico de Freitas. Arranjos do maestro Cipó.
GoWen Room do Copacabana Palaco. Av. Copacabana. 313 1256-8590 e 257-1818). 5a e dom., às 22h e
6a e sáb.. às 23h. Ingressos 6a a dom., a CrS 1 mil 500
e 6a e sáb., a CrS 2 mil.

Revista com
ELAS GOSTAM DA DITADURA
Bnoitte Blair. Camile o Alex Mattos. Teatro Brigitte
Btair, Rua Miguel Lemos, 51 (621-2955). Hoje nSo
haverá espetáculo. De 3a a dom., às 21h30min. dom.,
vesperal as 18h30min. Ingressos do 3" a 6a e dom . a
CrS 800: sáb.. CrS 1 mil; vesp. dom a CrS 500.
Secretárias pagam CrS 500. cm todas es sessões.

Estréia hoje a Série Instrumental com a Camerata
Carioca e o maestro Radamés Gnatalli

Colação do leitor: ¦*••+•*• (9 votos)
NIGHT AND GAY — Show dos travestis Geórgia
Bengston. Eddy Star e Andréa Gasparelii, Teatro
Alaika. Av. Copacabana. 1 241 (247-9842). De 3a a 6a.
às 2th30min; sáb. às 22h; dom. às 19h o 21h30min.
Ingressos de 3a a 6a o dom., a CrS 1 mil o CrS 600
(estudantes e pessoas com mais de 65 anos), sáb. CrS
1 mil 200.

18.00 D DANGER MOUSE. Desenho.

CANAL 11
7.00 D GINÁSTICA — Educativo (com a
professora Yara Vaz).
7.30 D PAPA-LÉGUAS — Desenho.

NOSSA GENTE,
e instrumentista
mana-, à cantora
Costa Teatro do
3a a 6a. as 19h.

WEV1STÃS~ 3ZZZZZZ
—

22:40 D JORNAL DA NOITE. Noticiário
com Joelmir Betting, Aizita Nascimento e
José Augusto Ribeiro.
23:00 D PROGRAMA FERREIRA NETO.
— Ao vivo. balanço do dia das apurações em
todo o país.

12.00 D RECORD EM NOTÍCIAS. Noticiario com Hélio Ansaldo. José Luiz Meneghatti. Dionete Forti e outros. Cotação do leitor:
•••(9 votos).

BAR DOCE BAR — Espetáculo de variedades. Direção
de Felipe Pmhairo e Pedro Cardoso. Com Felipa
Pinheiro, Gilberto Mareio, Tim Roscala, Pedro Cardoso,
Luiz Paulo Nenen e Aurélio do Símoni. Teatro Càndrdo Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (251-2596). Às 2*
o 3a. às 21h30m. Ingressos a CrS 1. mil e CrS 700
(estudantes).

O ALEPH — Programação: 3a. jazz com o grupo
instrumental: Paulo Russo (baixo). Cacau (sax). Pena
(bateria) e Edmundo Cassis (piano): 4a. chorinho com o
grupo Galo Preto. Av. Epitácio Pessoa, 770 (259-1359).
Sempre, às 22h. Couvort. o CrS 700

21:00 D BOA-NOITE, BRASIL. Variedades. Apresentação de Flávio Cavalcanti. Cotação do leitor: •• (110 votos).

17.00 D PINÓQUIO — Desenho. Cotação
do leitor: •• (14 votos).

À NOtTE SONHAMOS
TV Globo — 1h12mln
IA Sono *° Remember) — Produção norte-americana
de 1945, ditigida por Charles Vidor. Elenco: Paul Muni,
Cornei Wilde, Merle Oberon. George Mcready. Slephon Bekassy, George Coulouris, Nina Foch. Sig Amo.
Colorido. (113mini
* Encorajado por seu mestre, professor Elsnor
IMuni), Chopin (Wilde) se lança a conquista de
Paris com o opoio de Liszt (Bokassy), mas so torna
prosa fácil da romancista do momento, George
Sand (Oberon), mulher de tomperamento dominador e egoísta. Solos do piano tocados por José
Iturbi.

FORA DE SI — Musical para adolescentes. Direção da
Graça Motta. Com Melise Maia, Andréa Dantas, Tadeu
Mathias e outros. Teatro Clara Num». Rua Marques
de S. Vicente. 52. 2a, às I7h30m: He 3" a 6a. à»
17h30min. Ingressos a CrS 700.

20.30 D VOTO DIRETO — Boletim informativo especial sobre as apurações em todo
o Brasil.

ma com Chico Xavier. Cotação do leitor:
•••••(15 votos).

A MÀO MORTAL DE SHAO-UN
TV Record — 21h '
Produção chinesa (Hong-Kong) do 1976. dirigida por
Ou Yang Chun. Elonco: Meng Fei. Tan Tao Liang. Shoji
Karata. Lu Ping. Lung Chung Er. Wei Ping Ao. I Yuan o
Huang Lung. Colorido.
Insultado ao passar por uma aldeia, jovem
lutador de artes marciais mata um homem e depois
vem a saber que a vítima tentava localizar a filha,
desaparecida hé anos. Na companhia de um discipulo do morto, parto, entào, em busca da jovem*
como forma do expiar seu crime. Inédito na TV.

SHOW

CANAL 9
08.25 O ENCONTRO COM A VIDA. Religioso.
08.30 D TELESCOLA. Programa educativo.

toca por Cornei Wilde e na época fazia sucesso nos musicais
da Metro, não se mostra identificado com a música delicada
de Chopin, apressando os compassos originais de uma forma
capaz de afrontar os admiradores desse incomparável criador
de jóias musicais. A direção artística de Lionel Banks e Van
Nest Polglase tem alguns pontos altos, mas os telões de Paris
são inaceitáveis.

23.45 D FBI — Filme seriado.

O LEITOR E
O CRÍTICO !
Neste cupom DUblicado diáriamente no JORNAL DO BRASIL,
o leitor pode opinar sobre qualquer espetáculo em cartaz, ou
qualquer disco, clássico ou popular, recém-lançado. Basta atribuir
a cinco
cotações de uma (ruim)"observa(ótimo) estrelas. Nas
ções", pode acrescentar qualquer
comentário, inclusive sobre a
qualidade da projeção ou o estado da sala. As cotações serão
computadas diariamente. Tirada
a média, esta será publicada junto à nota do respectivo espetácuIo na seção Divirta-se do Caderno
B. O cupom deve ser entregue na
agência dos Classificados do
JORNAL DO BRASIL mais próxima de sua casa ou enviado pelo
Correio para o JORNAL DO
BRASIL, seção Divirta-se, Av.
Brasil, 500, 6o andar, CEP n° 20
940.

AS COTAÇÕES DlVULGADAS REFLETEM APENAS A OPINIÃO DOS LEITORES
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FILATELIA

EMISSÕES CONDENADAS E INDESEJÁVEIS

fr^a
ARIES
— 21 3 a 20/4

Carlos Alberto L. Andrade
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OM o título de "Devagar chegamos lá", o n° 217 do Boletim
ííí%do Brasil Filatélico, órgão ofi¦•''"•
.•¦•.!'¦''
'
.S>SWtsS^':;$§£
ciai do Clube Filatélico do \ :-.':'Vi'y':.': ¦¦¦¦:¦.. .¦'¦'.';.'-. ¦-;!¦ "!¦>'¦¦¦. ?:::"'
¦.¦:.,>:í\:';;.v::- *'.'.
¦¦ -:-íi'.'¦';¦' ¦ fS^fiKP fX.'...'¦ '/¦¦í'â
Brasil (CFB), publica matéria assinada
por H.L. & A.M.S. que resume de forma
bem clara os critérios que devem ser
observados pelos colecionadores na
classificação dos selos de emissões nocivas, um dos temas de maior interesse
do iniciante em filatelia.
A matéria divide os critérios em
partes distintas, com a primeira delas
tratando das chamadas emissões condenadas que "de nenhuma maneira serão aceitas em expôs'ções filatélicas de
caráter nacional ou internacional" e
outra, das "emissões indesejáveis",
que"serão aceitas com reservas nas exe para as quais não
posições filatélicas"
existe relação, "ficando por conta do
colecionador e seu bom senso, essa avaliação". Como norma geral o filatelista
pode classificar uma emissão observando os seguintes pontos:
y yntwtvri *%vrwv9vw9 ntni>i»ti vmvm ww*
p i tvifivvivK »»»trwr*i ¦ •'» ¦ ¦p'»* • '¦'• ¦'»'•¦ *¦<• ¦
Emissões condenadas — Uma emissão
será tida como condenada quando:
® For especulativa ou abusiva, como,
por exemplo, as emissões dos emirados
árabes, a partir de 20 de maio de 1967;
Não for posta em circulação pelo país
emissor, como, por exemplo, as emissoes da Ordem de Malta, sem valor
postal;
Emitida em série de selos, não tiver Vendidos
em bancas íle jornais e
todos os seus valores postos em circulacom
grande atrativo temático, os
ção normal pelo país emissor, como,
selos
de emirados árabes são o
por exemplo, valores da Alemanha
Oriental (RDA) que, a partir de 1955, exemplo das emissões condenadas
foram colocados à venda por condições por se tratar de lançamentos
especiais;
feitos apenas com finalidade
o Tiver sua tiragem muito reduzida em especulativa.
relação às emissões normais do país.
Serve de exemplo o bloco do "Ano dos
Refugiados", emitido pelo Chile em todos os selos sem denteação, da Fran- nais e os selos em lâminas de ouro ou
1960, com tiragem de 3 000 exemplares; ça, após 1940, exceto os de n°s. 830 e 831 prata;
For emitida com intenção de expioTiver sua venda condicionada à aqui- do Catálogo Yvert-Tellier è
For emitida fora do país. sem sua rar os colecionadores em forma de tiras,
sição de outros selos, recordações, etc,
como, por exemplo, os blocos do Sarre, autorização. Exemplo: as séries da Bul- blocos ou folhas completas;
For emitida com erros intencionais e,
de 1948 (Yvert 1 e 2), vendidos um bloco gária, de 1954, sobre Kennedy e os
No
Jogos
Olimpicos
de
Innsbruck
(Jogos
caso de provas, as de qualquer
séries.
por quatro
tipo, impressas com fins comerciais,
Tiver sobretaxa superior a 50% do de Inverno).
"proseu valor nominal. Exemplo: os blocos Emissões Indesejáveis — Uma emissão como. por exemplo, as chamadas
vas
de
desenhista"
do
Correio
francês."
da Holanda, de 1965 e 1966 (Yvert n°s. 3 será considerada indesejável quando:
A orientação dada pelo CFB aos
e 5). Nestes casos excetua-se o caso de » Sendo comemorativa, tiver muitos
sobretaxa destinada a atender fundos valores desnecessários. Exemplo: séries seus associados através dessa publicacom valores sem aplicação no portea- ção vem atender à necessidade de unisociais;
Tiver sobrecarga ou perfuração parti- mento postal normal do país emissor; formização prática dos critérios de ciasSendo comemorativa.tiver seu valor sificação desse tipo de material filatélicular. Exemplo: a sobrecarga em homenagem ao Presidente Roosevelt, dos facial muito elevado, tendo-se presente co nocivo que causa sensíveis prejuízos
Estados Unidos, aplicada sobre os selos a existência dos selos ordinários para aos jovens colecionadores.
aéreos da Bélgica (Yvert n°s. 12 e 13); esse fim;
Esta coluna é publicada regularmente às
Não for impressa em material tradi- terças feiras. Cartas para a Caixa Postal 3908
Emitida sem denteação, quando houver igual emissão denteada. Exemplo: cional. Exemplo: os selos tridimensio- — CEP 20001 '— Rio de Janeiro — RJ
'¦-.:-¦.
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MAX KLIM

FINANÇAS e NEGÓCIOS: Aspectos de positividade que lhe
reservam aiguns bons acontecimentos ligados ao trabalho regular e em assunto ou negócio
ligado a imóveis. Trato financeiro
muito favorável. PESSOAL: Clima de entendimento. Noticias
de significado sobre assunto que
o preocupa. VIDA ÍNTIMA: Não
se deixo abater pelo clima triste a
sua volta. Reaja e marque com
otimismo as suas atitudes. SAÚDE: Boa.

CÂNCER
216 a 21 7
FINANÇAS o NEGÓCIOS: Nesta terça-feira você deve ser cauteloso diante de ofertas que lhe
sejam feitas com objetivo de lucro fácil, Relacionamento produtivo com associados. PESSOAL:
Momento que lhe reserva alguns
problemas de relacionamento.
Contestação de suas decisões.
VIDA INTIMA: Faça confidèncias e busque o apoio de pessoas de sua família. Realização
no amor SAÚDE: Ainda debilitada.

LIBRA
23 9 a 22110
FINANÇAS e NEGÓCIOS: O libnano vive um quadro de grande
favorecimento em todos os seus
assuntos financeiros. Quadro indicativo de grande atividade pessoai em relação a negócios ou
trabalho. PESSOAL: Intuição.
Procure assegurar-se das vantagens obtidas e lucre com as
iniciativas que dependem de
amigos VIDA INTIMA: Compreensão. Apoio de parentes e
alegria entre jovens. SAÚDE: Estãvel.

teíc^F
TOURO
'-

GÊMEOS

214 a 20 S

FINANÇAS « NEGÓCIOS: Hoie
se materializam algumas indicaçoes desfavoráveis em relação
ao seu trabalho. Oposição por
parte de colega ou superior lhe
trará problemas. Fragilidade financeira. PESSOAL: Tratamento
ríspido e intolerante. Controle
suas reações. VIDA ÍNTIMA:
Positividade. Uma pessoa da famllia lhe dará instantes de grande alegria. Boa disposição para o
amor. SAÚDE: Instável.

FINANÇAS e NEGÓCIOS: Indicações muito positivas"Palavras
marcarão
o seu dia astrológico.
de
incentivo e apoio poderão ser
recebidos em seu trabalho. Quadro de disposição favorável em
assuntos financeiros. PESSOAL:
Surpresas agradáveis- proporcionadas por amigo muito íntimo ou
colega. VIDA INTIMA. Procure
encarar de forma mais seria um
assunto doméstico. As indicações nesta casa, em geral, são
positivas. SAÚDE: Estável.

LEÃO

<s4>
VIRGEM

22-7 a 22'8

23 8 a 22 [i

FINANÇAS 8 NEGÓCIOS: No
período da tarde desta terça-feira
você enfrentará um momento de
certa fragilidade com possível interferència de terceiros em sua
rotina. Resguarde-se e não assuma compromissos que não possa cumprir. PESSOAL; Quadro
estável, ainda que possam ocorrer algumas alterações de regência. VIDA INTIMA: Procure
maior aproximação dos que lhe
são íntimos. Busque o diálogo,
SAÚDE. Boa

FINANÇAS e NEGÓCIOS: Hoje,
em qualquer decisão importante,
no trabalho ou em assunto finánceiro, busque examinai todos os
ângulos do que tratar Indicações
de progresso profissional PESSOAL Não insista em suas opiniões se notar qualquer oposição
por parte de pessoas próximas.
VIDA ÍNTIMA: Condução inteligente de assuntos domésticos.
Busca de aventuras e sucesso
no amor SAÚDE. Debilitada.

ESCORPIÃO
2310 a 21 11

SAGITÁRIO

FINANÇAS e NEGÓCIOS: Você
poderá ser gratamente surpreendido pela concretização de antigo
plano, tido como inexeqüivel e
que agora se materializa de forma quase surpreendente. Indicadores positivos em todo o dia.
PESSOAL: Influências negativas
podem levá-lo a alterar seu comportamento. VIDA ÍNTIMA: Piano sentimental bem-disposto.
Sensibilidade. Manifestações de
carinho e ternura. SAÚDE: Debilitada.

FINANÇAS E NEGÓCIOS. O
trânsito benéfico de Mercúrio lhe
dá hoje incomum positividade
em contratos, assuntos comerciais, assinatura de documentos,
correspondência e viagens
curtas. Quadro em geral muito
bom. PESSOAL: Manifestação
de apreço e confidencias de pessoa amiga. VIDA ÍNTIMA: Realização sentimental em momento
de intensa participação afetiva na
sua vida doméstica e no amor.
SAÚDE. Boa. Vitalidade.

AftUARIO
21 1 a 192

PEIXES

22 11 a 21 12

fy^m
CAPRICÓRNIO
22 12 a 20 1
FINANÇAS E NEGÓCIOS Dia
em que as influências se farão
sentir de forma negativa sobre a
rotina do capricorniano. tanto em
seu trabalho — conduzido de
forma instável —- quanto paia
suas finanças debilitadas. PESSOAL: Sentimentos reprimidos.
Tristeza. VIDA ÍNTIMA. Não se
abale com pequenas dificuldades
geradas por problema de fácil
solução. Busque a companhia da
pessoa amada. SAÚDE: De reguiar a boa.

20 2 a 20 3

FINANÇAS E NEGÓCIOS. Você
deve hoje posicionar-se de forma
mais otimista ao analisar seus
problemas financeiros e profissionais. O quadro astrológico lhe
reserva boas influências
Acuidade em negócios com objetos de metal. PESSOAL Procure expor com clareza suas con
cepções. VIDA ÍNTIMA: Visita
ou carta de pessoa da família,
distante, o alegrará. Entendímento e alegria no amor. SAÚDE
Ligeiramente debilitada

FINANÇAS E NEGÓCIOS. Hoje
estão extremadas. diPforma positiva, as indicações de sorte incomum para o pisciano. Bons
resultados em jogos-e loteria.
Aplicações financeiras rendosas.
Bom quadro profissional. PESSOAL: Controle sua timidez
diante de estranhos. VIDA INTIMA. Possíveis problemas envolvendo pessoa muito querida.
Procure analisar serenamente os
fatos. SAÚDE: Carente de
cuidados. Risco de problemas
nervosos.

CRUZADAS

ÍPCEF AJUDA DEFICIEN
Á 25 ANOS
Maria Helena de A Inunda
XÍMIO dançarino de tango, A., quarenta anos, com
um tipo físico mais para o
gordo, sentado numa das
salas do IPCEF, (Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional), se debruça sobre um caderno da caligrafia, concentrado na
árdua tarefa de escrever algumas
palavras. Aos 18 anos — explica a
diretora — tinha uma idade mental
de um ano e meio, mas com o
atendimento que tem recebido,
(aqui e em outras instituições) aumentou a sua idade para 7/8 anos.
É um dos quarenta alunos da
instituição, que há quase 25 anos,
vem se dedicando ao atendimento
de deficientes mentais leves, adolescentes e adultos. A idade minima, explica Gabriele de Souza e
Silva, presidente do Instituto, é de
14 anos, mas não há limite máximo.
E é justamente o que distingue o
IPCEF, porque em geral, salvo o
Pestalozzi e a APAE, (Associação
de Pais e Amigos de Excepcionais),
as casas deste tipo não costumam
receber adultos.
O regime é o de externato e
semi-internato, ou ambulatorial, e
neste caso fazem fonoaudiologia,
psicologia e musicoterapia. A casa,
uma das muitas construções antigas de Botafogo, com as paredes
em estuque, pé-direito alto, (5 metros), está passando no momento
por uma fase de reformas. No andar
térreo, tem uma sala de terapia,
uma de carpintaria, e mais um salão, com piano, bateria, etc, onde,
além de musicoterapia, uma vez
por mês é realizada uma festinha.
tipo discoteca, em que os aniversariantes do mês comemoram o seu
dia. No segundo andar há mais quatro pequenas salas.
Quem percorrer toda a instituição, e Gabriele faz questão de dizer
que está sempre aberta a visitas,
não encontrará uma diferença muito grande para uma escola de crianças normais. Nos corredores, por
exemplo, pregadas num quadro, se
exibem os trabalhos escolares, sempre ilustrados com desenhos, atestando o esforço de cada um.

Adiante, numa pequena sala de
aula, cerca de oito alunos, sentados
em suas carteiras, experimentam
passar para o papel, na forma de
desenho, o que lhes vai na alma. A
professora, tranqüila, não encontra
maior dificuldade em lidar com a
turma. "O excepcional quando sente que é respeitado, respeita
também."
Onde o clima é mais alegre, é na
sala de trabalhos manuais. Ali, uma
turma, também pequena, às voltas
com pincéis e tintas, dá colorido a
pequenas figuras em gesso. À chegada das visitas, um dos alunos,
uma senhora de 62 anos, aproximase e beija a repórter.
Para o excepcional — explica
Gabriele — um dos problemas mais
graves é a sua condição de sobrevivencia quando os pais morrerem.
Não existe casa de velhice que aceite o excepcional, nem se pode fazer
seguro de saúde em seu benefício. O
caso desta senhora, cujos pais já
morreram, pode-se considerar muito bom. Sabe ler, tem uma situação
econômica boa, e mora com a irmã
gêmea que cuida dela, e que já é até
avó.
Aqui ela continua estudando,
como fazem todos eles, mas é mais
para manterem o que aprenderam.
Levam deveres para casa. fazem
prova, e em geral gostam de sentirse estudantes. A metade deles consegue se alfabetizar, algumas chegam até o final do primário, e, de
qualquer maneira, as atividade que
desenvolvem aqui, para alguns deles, dá no mínimo a impressão de
estarem "trabalhando", havendo
aqueles que vivem a experiência
aqui como se fosse o seu "emprego."
Mesmo para os que não chegam
à alfabetização, há sempre a possibilidade de desenvolver outras potencialidades. José Antônio, por
exemplo, hoje com 32 anos, é um
dos mais antigos da casa.
Quando chegou ao IPCEF hâ
quinze anos —- conta Maria Heloísa
Cerbino Ferreira, diretora da instituição — ficava todo tempo sentado num banco da minha sala. Hoje
tem uma parte motora maravilhosa. Anda de patins, bicicleta, e aca-

ba de ganhar a medalha de natação
na Olimpíada do Excepcional, realizada no mês passado.
O atendimento no IPCEF, pode
ser apenas ambulatorial, (fonoaudiologia, psicologia e musicoterapia), ou no regime de internato e
semi-internato. Para estes o IPCEF
tem turmas de escolaridade especializada. Ou atividades terapèuticas, como trabalhos manuais de
marcenaria, pintura em fazenda,
(as camisas que os alunos usam são
pintadas por eles mesmos), trabalhos em couro, encadernação, pirogravura e culinária. Ainda a musicoterápia, e a educação física — em
outubro último realizou-se a Olimpiada do excepcional, organizada
pela Funabem.

os transtornos que
uma obra sempre trás — o
IPCEF anda no momento
FORA
às voltas com uma obra de
ampliação, com a construção de
mais quatro salinhas e um maior
número de sanitários — a queixa da
instituição é a falta de dinheiro. A
obra vem sendo feita com recursos
angariados pelos próprios pais, e
mais a ajuda de algumas firmas que
têm contribuído com material de
construção.
— Mas não temos como terminá-las —• diz Gabriele — nem como
cobrir o déficit mensal. Temos alunos pagantes, dentro das possibilidades de cada um mas o total não
chega para as despesas, e o IPCEF
vive em geral dos donativos que
consegue nas campanhas que faz.
Do governo, através do CENESP, a
subvenção recebida neste ano foi
de apenas Cr$ 190 000,00, e o nosso
déficit mensal é hoje de Cr$
200 000,00. Para nós, que somos pequenos. é muito grande, e por isto
estamos lançando a campanha dos
"amigos do IPCEF",
procurando
pessoas que se disponham a destinar aos nossos deficientes pequenas contribuições periódicas.
Aos que se prontificarei!iafazèlaçam sua
Io Gabriele pede que Conde de
Rua
mesmo,
ia
nscri?ão
teleto
Irajà. 254. Botafogo, ou pelo
226-9786.
ne

*,

21 5 a 20 6

HORIZONTAIS - 1— grupo em
que há parentesco baseado na
linha materna ou paterna que
geralmente possui o mesmo totem e difere do clã morando no
mesmo local e não tendo autonomia política, 4 — peças curvas
da cadeira que guarnecem os
lados do encosto e sáo fixados
no assento, barra reta ou curva
disposta horizontalmente e que é
propícia para amarrar ou prender
alguma coisa: 8 — colocar em
ordem as lolhas de um livro, para
serem dobradas e enviadas ao
brochador, 10 — complexo de
sons e acordes com um centro
melódico principal; 13 — espécie
de bananeira; 14 — cidade do
Egito, mencionada no Velho Testamendo; 15 — composto quimico aromático, constituinte da essència do elemi; 19 — alguma
coisa, 20 — porção, pedaço; 21
cargo de cónego; 26 — compostos do corpos cíclicos ou de
cadeia fechada; 27 — linha que
esta perpendicular a outra ou a
uma superfície; raio luminoso,
que incide ou se reflete em perpendicular; 28 — prato da culinária baiana feito com feijão e
condimentado com cebola, sal e
azeite-de-dendè; 29 — armação,
em um templo, onde se coloca o
caixão de um defunto enquanto
se realizam as cerimônias fúnebres comemorativas.
VERTICAIS — 1 — denominação dada à dama nos jogos de
cartas, indivíduo que monta a
cavalgadura da sela; 2 — pano
no qual se estende ou envolve
alguma coisa; pau colocado sob
a quilha de um barco e que o faz
escorregar da terra para o mar; 3
gênero de palmeiras, semelhante as que produzem táimaras, 4 — titulo do chefe da familia reinante na Tunísia durante o
domínio francês; 5 — quantidade de radiação tal, que a absorçáo é de 100 ergs por grama, 6
espécie de ave brasileira que
possui cauda longa; 7 — desig-
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nação da rinite malcheirosa," 9 —
marisco semelhante à ameijoa.
usado como isca na pesca do
bacalhau; 11 — de aspecto semelhanteá figura de um olho; 12
servente não professo de comunidade religiosa e que usa
hábito; leigo a quem o grãomestre da Ordem de Malta concedia a meia cruz; 16 — processo inflamatóno de qualquer fibra,
comumente da muscular; 17 —
vasilha usada para decoada (água
em que se lece a cinza para
lavagem de roupa): 18 — nome
comum da ícacina e do seu fruto
(pi.); 19 — mingau de farinha de
arroz e milho, que é utilizado
como conduto; coisa que embebeda; 22 — cada um dos nós dos
dedos; 23 —- célebre mesquita
de Jerusalém, lugar de peregrinação para os muçulmanos; 24
porção melhor de qualquer

LQGOGRIFO

coisa; 25 — denominação atribuida a um gênero.de reptis
sáurios.
Léxicos: MOR; Meihoramentos e Aurélio,
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — psamito; ca;
retina; com; óbito; bela; caco;
marel; bicota; ra; culoíe; mudar,
bo; oribata; ma; sa;, .erecção;
estrado, os.
VERTICAIS — prosarmose; seba; atico; mito; íno; ta; colete;
amala; ceroto; baco-Baco; mil;
burara; auras; caber; di; caos;
ted; mão.
Correspondência para: Rua
das Palmeiras, 57 apto. 4 —
Botafogo — CEP 22.270.

JERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA N° 1153
1 adivinha (7)
2. busto esculpido (5)
ensejo (4)
ereto (5)
fenômeno astronômico
(7)
6. gás de símbolo He (5)
7 glóbulo vermelho do sangue (7)
8. hiberna! (6)
9. homem extraordinário (5)
10 instrumento ginástico (6)
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Palavra-chave:

"D

ri

11. intervalo (5)
12. local onde se alugam
quartos (5)
13. oração dos mouros (5)
14 prisioneiro espartano (6)
15. processo para avaliar soluções salinas (10)16 relativa a Homero (8)
17 relativo a hora (5)
18. sal-gema (6)
19 serralho (5)
20. terreno onde se cultivam
hortaliças (5)

11 letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo, cujas consoantes ja estão
inscritas no quadro acima. Ao lado, ã direita, é dada uma relação de vinte conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo para cada um, com o número de letras entre parênteses, todos
começados pela tetra inicial da palavra-chave. As letras de todos os sinônimos estão contidas no
termo encoberto, respeitando-se as letras repetidas.
Soluções do problema n° 1152: Palavra-chave- GRAVEOLENTA
Parciais: giote: garante; goieta; granel, galane; grave; galante; galeote; goela; gerai; galena;
generala; Garoa; graveto: garela; galeno; areio; grana!; grota; galear.

JORNAL
DO BRASIL
-——

-7=-ST

terça-feira, 16/11/83

^G=T^\f

; j íai^
(PiyfUv
wv^yyy/r\
1 I i/Al si b :' I
nsjrjjr^i_^^4jjsJhiJL^y^)

áJsco/^

m^MyJ )
PEANUTS

n

CADERNO B

^\2k
'

^^

^

7

Tw

&-4ÍX

AS COBRAS

CHARLES M. SCHULTZ

?

IMAS...COMO
MAS...COMO ^

VERÍSSIMO

£)1M2Un>lM)rMtL«»!tvndkr«la.lnc «7_ /^

HAAS, AS VEZES, SUAS
OPINIÕES SÃO UtvA
TANTO ESCORREGADIA^....

NÃO ME ATREVO A
DIZER QUE O WOODSTOCK SEcJA PRECOtMCElTLlOSO
-^

r <lA

RííAMO? A«Xf?\rJHAMR) A «)Ui^

/

Y
URtJA

/

O MAGO DE ID
O CARRASCO DA
CÂMARA DE TORTU- i
RAS PEDIU DEMISSÃO
. -—^T(H

JC

\"!;.

P£PRO ,

J_~^-

-.

.—

l

<^-—-\V

{ NEM EU ME CHAMO

"""

7^"~\

JÚANHANDD NOS

X/^f^N

Sm

/

Y^í

¦gKa

I

(

i^Xik

^^gP [cLA5S1F1CAP0|

,;-'J'5'-

Y

)

ZARZAN

YOUNG E J RAYMOND

DEAN

HAo ME CHAMO PEDRO.

^—

SÁDICO"

NANI

(A oposição esta)

J,\

/"PREC1SA-SE\v<^T<';

(T/^^^^iSavra

BELINDA
FERREIRA /

''':,::_.'.

lu\\ CLASSI-/^^^S&0\

jÈ"*^^^

~X

VEREDA TROPICAL

BRANT PARKER E JOHNNY HART

/QUERO

U,.*õssp\j)
7
/^F

5 PUXA-tJEM CHEGA -

í >-> "&$ FtTR.

CLÁUDIO PAIVA

VOTAR ,ZAR.
©EROIS DE-PRAIA...
Z AN FOI A

)

\~?T ^

"* ^
GARF1ELD

~JIM

LAR DOCE

DAVIS

jjtAR

____________

SBOCANDipATOl'
GI\nHOU ? /
s

V. <V^

| I <|

J'

I l !'¦•"'

LlQ^

,^
>Yxx
^^

o;

<?

-— — - -

FRANK E ERNEST
A SURPRESA I
DO CHEFE
M9E8m
_sPW"S '

Y

^},

rx

th^es

ZEZE E CIA
se amo
NÃO ...
COA/S/<3Ç5
AMARRAR'
1 SO/ TBHTB
'
¦ OS
/Vteas . I HCSVAMErV-"
7£.'
SAFmos/ \

dUAAA'J

~M$M&,

Y

Í2£

^

-^

___^__

BRUNO LIBERATI

vçmmwb
> E^K --,.n«a'

.OITZHTA Ai^OS

r

(P va/Jí^MOÍ..... pe BRASIL- L
0 W^&M^y
i» ^° ^ PAt/

áí

1

/ {Dlj-i'***
PAULO CARUSO

. FA<SOf& UM &RINPE AO
.MWEMOS TAMBÉM AO
NOSSO FUTURO 60VERNADOR (VOSSO FUTURO «SENADOR E
LAO NOVO VICEAOS NO/C£ DEPUTA PQfM/
CÂMARA f NA ASSfM-l
>l60t/&RMpCC'
É|LEÍ'À

ESTOU TBMTANOO COUV&UCERJ
O SR. A
AMARRALOS.

T&VTAR.VO1/AMBrVre."?

y
?Uy
~V " *V

AS MIL E UMA NOITES

MORT WALKER E DIK BROWNE

- 'Y/v

1&P. ms QUEA PPOPAAWPAP
UM W]
<5WPA (cPATUifA
Isi I i / NA TV! —^
¦ itl

C-

Yl-:.--^/--;:--

¦ ¦ ¦

vi—Z^âfl™™^.

-

5SY1

teoPA mo vou

PAfvnBews

S\_,A , ,

¦w
/

.^,c^
-«fcf
í'^M.

É AINDA TEM A
CORAGEM DE DIZER
QUE UM TIGELÃO DE
RABANO NAO É
UMA SENHORA
SL
SURPRESA ?!
?—I

" '•-) Ar~V.é'

,—tsv- l

Cr$ feOO.OrJ ,

¦ ¦ ¦

AVIS RARA

BOB THAVES

E AGNER

HUBERT

-x

...HlC/A.f/tóOia,..MAIS UM 1^60
JY-<S^ PfíD T^L VOTQV-^

YW)lVí^^Sx

^Y'
Yv\q

5?/%

pll

wLM-Jmm. (ú—L__J i—L__

KID FAROFA
/
(

V

Y. \
//
ESTA TRIBO
NECESSITA DE \ JW~^

mais con-

_.

VT

MISS PEACH
(
[

APTHUZ

expuú/i o

>-

(

r-zt

""—

\
-v
V

por^

/Tt^.
/M^

j/f

~^~

:—*\
QUE NAO \

D. AGATHA CRÜMM
TtsSO é SKM7/CMO
^—,^

T?5

1)—

V

~I,?ABALHA ACpül..

/

HOEST

...AJUMGA
GESCQUTEI UM CÊWT/tl/O PO

\
j?

JOHNNY HART

OHl GRANDE
6URU ! QUAL O
SEGREDO DA
LONGA
VIDA' 'l\

d^

/isjSfn
«aaqqpq I
/ MORRER
I

—^—

NtNGUEM APREOlY
/
/
ESSAS COISAS.
/DE
SÀB)0
/
aA nasce

l

eÁBi°'

\

~l

/

J\.\j

PERAÍ, ANIlBAUj

-,

¦—

MlU

BILL
\Y DURANTE TODOSN

AjMONTEIRO.O

LUSCAR
I
O,'

;. ••^^^..¦c^-Y/(A''..;
\-..C^-YYY'

NNla-l^FnV/f «'''•< •'¦¦

^

DR. BAIXADA

DE MAIS
POR
HA VIDA NA )¦¦¦¦"( NADA, PORQUE
NAO HA' MUITO O
LUA? ^X
QUE FAZER POR
LÁ.

Y"~\' '

í ^__I>Y

'^ft,.
MELL LAZARUS

y
/ ANTES

DAVILSON

(fazernos-|

I—¦—¦

fe

iam»

•^SLINOA FINA FLOR DA NmSFJ

/Y^YYX
/C^JSTk.
\

J^Mk

31ST6MA
SOLAp

=^

A TURMA DO PE SUJO

TOM K. RYAN
-1

'

l1'

t-1

O PATO

CIÇA

"S?

EAIâ1<A<^DO/PPiMO... AJAõ
$A&1A <?U& ^Aõ_ PAUi-O-TIAJtíA
piJA1? TAO >¦—
E-^T^SlIA^-O

CEBOLINHA

MAURÍCIO DE SOUSA

í

J/

'jess

"^

-

¦——

Drummond

ENCONTRO COM A BELEZA
mesária linda — exclamou mentalmente João Brandão, ao aproximar-se
para votar. Votaria nela até para PresiaUE
dente.
Procurou ficar ali o maior tempo possível,
hesitando se confiava à Mesa o título eleitoral ou
permanecia em contemplação do rosto maravilhoso. O presidente da Mesa interveio:
Vamos, o seu título, por favor.
• A mesária não olhava para ele, mas que lhe
importava se olhase ou não? Importante era
olhar para ela, fixar aquele rosto perfeito, aquele
busto sem comparação, que faziam presumir a
perfeição absoluta do corpo. Conteve-se para
não dizer, baixinho:
Quer ter a bondade de levantar-se e dar
uma volta?
Era a melhor coisa da eleição, ter diante dos
olhos moça mais que bonita servindo de mesária.
Modelo é que ela devia ser. Ou modelo era
pouco? Sim, artista de novela ou teatro, sem
obrigação de competir com a Ravache. Bastaria
aparecer em cena. E era mesária, civicamente.
Tão mal aproveitada!
Como o presidente insistisse, João, que segurava o título entre os dedos mas procurava-o no
bolso, estava disposto a dizer a primeira coisa

Fernando Zamith
PAULO — "A selva é
cheia de obscenidade. Eu vefornicação, asfixia e luta
jo
SÀO
pela sobrevivência. Se eu
acredit-asse-no-Diabo; diria qúe aqui
ele se fixou e aqui continuará. Mas,
não tenho escolha. Tenho que completar esse trabalho: ou vivo minha
vida ou acabo com ela neste projeto."
A voz de Werner Herzog, o diretor
de Fitzcarraldo; ainda inédito no
Brasil, traduz sua feroz obsessão.
Uma série de incidentes e acidentes
cercou sua produção, na Amazônia,
onde a realidade se tornou mais instigante que a ficção: rebelião de extrás indígenas, destruição de sets,
queda de avião, chuvas incessantes e
a saída de Jason Robards e Mick
Jagger, os dois principais atores,
quando 40% do filme já estavam
rodados. Esse pesadelo e a personalidade de Herzog são o tema de Burden of Dreams, documentário de 94
minutos, de Les Blank, exibido na
Mostra Internacional de Cinema de
São Paulo.
— O título do meu filme, Burden
of Dreams — explicou Blank — veio
de uma frase de Herzog. Disse-me
ele: "Se abandonar este filme, serei
um homem sem sonhos." (Em inglês,
burden of dreams tem um significaa tradução literal seria
do
"pesoamplo:
dos sonhos", mas a palavra
burden também se refere à pesada
carga transportada em navios. E navio é a imagem mais impressionante
do documentário de Fitzcarraldo.)
Werner Herzog conta a história de
Fiztcarraldo, que sonha construir na
Amazônia uma casa de operação.
Por esse sonho, ele consegue persuadir centenas de índios a puxarem um
barco a vapor, de 320 toneladas,
montanha acima. Desse modo, ele
atingiria um rio inacessível outros
meios e chegaria a um seringal. Fitzcarraldo quer ganhar dinheiro com a
borracha e assim, realizar o seu
sonho.
diretor alemão pensou em
Jack Nicholson para o papel de Fitzcarraldo. Não
conseguiu. Depois, em
Warren Oates, que desistiu. Finalmente, começou a rodar o filme com
Jason Robards e Mick Jagger. Mas a
selva e o rock tragaram os atores
principais: Robards abandonou as
filmagens, doente de disenteria,
amaldiçoando a Amazônia. E Mick
Jagger também foi embora para terminar Tattoo You, recente disco dos
Rolling Stones.
Burden of Dreams guarda uma
preciosidade para os colecionadores
de cinema: há três seqüências — que
ficarão inéditas totalmente — com
Jason Robards contracenando com
Mick Jagger. O diretor Herzog eliminou o personagem vivido pelo astro
do rock e chamou Klaus Kinski (o
Aguirre, de Aguirre, a Cólera dos
Deuses) para substituir Jason Robards. Permaneceu Claudia Cardinale, que fez a amante de Fitzcarraldo.
Há dois brasileiros famosos no filme:
Milton Nacimento, que é o porteiro
do Teatro Amazonas (cena que não
aparece no documentário), e José
Lewgoy, que interpreta um irônico
barão da borracha.
Les Blank, que discutiu sua obra
com alunos de cinema da USP, tem
47 anos. Seu primeiro filme é de 1968.
Já fez 12, cuja temática é comum: a
cultura folclórica nos Estados Unidos. Os chicanos estão em Del Mero
Corazon, uma confraria gastronômi- *mm>
ca adepta do alho em Garlie Is as
Good as Ten Mothers (Alho É Tão
Bom Como Dez Mães), a influência
francesa em comunidades da Louisiana, e Dry Wodod ou o carnaval de
Nova Orléans, em Always for Pleasure. Esse carnaval já foi filmado por
Les Blank para a seqüência de Denms Hoppèr e Peter Fonda em Sem
Destino, inteiramente de sua autorta.

que lhe ocorresse — esouecera o documento em
casa. desculpe, essas coisas acontecem, sou meio
distraído, para falar verdade sou completamente
desmemoriado — mas não foi preciso dizer nada.
A mesária teve um gesto sublime: alçou, qual
deusa serena, o dedo indicador, mostrando a
João o que ele não via: que estava com o titulo
na mão.
Afinal, soltou o documento, que foi conferido
e achado em ordem, assinou o livro, deram-lhe a
cédula.
Para que isto? perguntou.
Para quê? exclamou o presidente, assombrado. Para votar, é claro.
Ah, sim, para votar. Desculpe. Como lhe
expliquei, estou num dia de excepcional vaguidão. Dormi mal a noite, e...
O presidente não queria conversa, a fila dava
sinais de impaciência. Alguém chegou a dizer:
Vai correr na Gávea, ô jabuti.
Risos. João nem percebeu. Seu problema era
reordenar as idéias para votar nos candidatos,
ou melhor, nos números dos candidatos de sua
preferência, mas que diabo de preferência era a
sua, senão aquela mesária de quem ignorava o
nome e que não era candidata a nada? A beleza
fechara-lhe a memória. Procurou no bolso o

papelzinho com os números, e o papelzinho tinha
desaparecido. De resto, àquela altura, no interior
da cabina, ele nào podia garantir se era PMDB,
PT, PTB, PTN, PDS ou o diabo que o carregue.
Não era nada disso. Apenas o apaixonado da
beleza. O máximo que conseguia lembrar era o
soneto de Antero de Quental:
Conheci a beleza que não morre
E fiquei triste...
Já não era a mesária que lhe enchia o devaneio, era a beleza. A beleza da moça, a beleza da
vida, a beleza do mundo. Encarnada naquela
moça, é certo, mas independente da moça, intemporal, inesgotável, sempre se renovando, assumindo aspecto de planta, de mineral, de onda.
E ficava repetindo mentalmente, esquecido da
eleição: a beleza da moça, a beleza da vida, a
beleza de tudo.
INHAM sinais de impaciência lá de
fora. Rabiscou qualquer coisa na céduIa — que números seriam, nem ele seria
capaz de dizer. Talvez fossem os dos
seus candidatos preferidos, decorados prudentemente, mas seriam mesmo? Haveria algum can-

didato de número 7 ou 9? João Brandão ignorava
essas ninharias.
Voltou com a cédula, preenchida em estado
de sonho, e aí o problema foi colocá-la na unia.
Por seu gosto a entregaria à mesária, em sinal de
admiração e êxtase, mas um resto de consciência
eleitoral o fez desistir da intenção. A mão tentava colocar o papel na abertura convencional,
mas ligeiro tremor dificultava a operação. Ainda
— o
por cima, os olhos desviavam-se para o lado
lado da moça, que, como deusa imperturbável,
parecia não tomar conhecimento da exigência
física de João.
— Vamos — disse o presidente da mesa —
procure ter calma e acertará.
Acertar, acabou acertando, mais ia esquecendo o título, como esqueceu depois o caminho
de saída, foi esbarrando em eleitores, pedindo
desculpas, ouvindo resmungos — não enxerga?
tomou umas e outras? que é isso, vovô? — sem se
importar com as reclamações. Já à porta da rua,
lançou um derradeiro olhar à mesa, entre fascinado e desesperançado — e a mesária, a deusa, a
inatingível, a belíssima indiferente — olhou em
sua direção, piscou mn olho e sorriu.
Carlos Drummond de Andrade

—
DOCUMENTÁRIO DESFAZ O MITO DE
"FITZCARRALDO", O
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Herzog (foto do alto) durante as filmagens de
Fitzcarraldo não hesitou em arriscar a vida de muitos
índios ao ordenar que um pesado barco (mostrado na
camisa de Les Bank, foto abaixo) fosse levado para o
alto da montanha
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— Sétimo Selo, de Ingmar Berg:
man, me empolgou para o cinema.
Aprendi as técnicas, fazendo cinema
educativo, publicitário, até me lançar em produções próprias. Werner
Herzog apareceu em minha vida em
1979— contou Blank, que detesta o
termo "documentário". Ele prefere
"non-fiction film" ("filme não fiecional").
A Universidade de Berkeley, Herzog desafiou um
estudante, Errol Morris, a
fazer um filme e deixar de
se lamentar por falta de dinheiro.
"CoExigiu força de vontade e disse:
merei meu sapato, quando seu filme
ficar pronto". Meses depois, o diretor
alemão voltou à Califórnia para
cumprir a promessa: assistiu a Gates
of Heaven, do estudante Morris, cujo
tema é o cemitério de animais de
estimação, e comeu, em público, seu
sapato. Teve o cuidado de cozinhá-lo
com água e orégano e, depois, cortou
o couro em tirinhas e comeu-as com
e pão. Herzog só jogou fora a
cerveja"Afinal,
não ingerimos ossos,
sola:
não?"
Les Blank documentou esse fato
insólito em Werner Herzog Eats His
Shoes, 20 minutos de duração, que
lhe abriu as portas para acompanhar
o cineasta alemão na produção de
Fitzcarraldo. O resultado foi Burden
of Dreams, cujos letreiros cumprem
o prometido: "Starring Werner Herzog ("estrelando Werner Herzog"). E
ele é justamente o personagem principal, maior até do que a imponência
da selva amazônica e adversário das
catástrofes da produção.
pequenas
"Moreu
gente", comenta Herzog a
certa altura.
— Alguns trechos de Burden of
Dreams foram mostrados num festivai do Colorado. O crítico de Los
Angeles Times comparou Kinski e
• Herzog a Hitler e Goebbels caminhando na selva e o cinneasta Volker
Schlondorf (O Tambor), segundo aiguns rumores, quis comprar os negativos, pois achou-os depreciativos à
obra de Herzog. Mas, com meu filme
editado, a reação foi dposta à primeira. O crítico até se retratou.
O cartaz de Burden of Dreams
mostra, em tosco desenho um Herzog carregando às costas um navio a
vapor, o mesmo de Fitz Carradldo,
numa referência à cena mais marcante do filme. Burden revela a filmagem e desfaz a ilusão do cinema:
os índios apenas simulam arrastar
cordas e roldanas para puxar o navio
montanha acima. Um pesado trator
se encarrega do trabalho. A obsessão
de Herzog, todavia, está presente.
Munidos de croquis, cálculos e
desenhos, Herzog discute com Laplace Martins, um engenheiro brasileiro
(no documentário, ele fala em português), as reais possibilidade de um
acidente. Um cabo rompido pode
matar 10, 20 ou 30 índios, diz o engenheiro, mas Herzog manda fazer a
cena.
O documentário de Les Blank teve a colaboração direta de Maureen
Gosling, foi rodado em 16 milímetros, som direto. Les Blank informou
que, breve, seu filme deverá ser visto
no circuito comercial do Brasil. Ele
mostrou-se interessado em conhecer
it's ali true, o célebre documentário
de Orson Welles, rodado no Rio na
década de 40 e anunciou suas próximas produções. As duas primeiras
são sobre tocadores de rabeca nas
montanhas da Carolina do Norte
(EUA) e a dança da polca entre os
imigrantes poloneses radicados nos
Estados Unidos. A terceira é uma
surpresa:
— O tema surgiu de Chaucer em
contos de Canterbury, que ü na faculdade. Um dos personagens assegura que mulheres com dentes separados (diastêmicas) guardam extrema sensualidade. Por sinal, Rembrandt adorava sua mulher diastèmica. Nos Estados Unidos, temos
três exemplos famosos: a militante
Angelas Davis, a modelo Lauren
Hutto e a primeira mulher nomeada
juiza na Suprema Corte. Nenhuma
delas me autorizou a filmá-las ainda.

