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Tempo
RIO — Encoberto a nu-
blado, com chuvas espar-
sas. Temperatura esta-
vel. Ventos Sul a Sueste,
fracos a moderados. Má-
xima: 30.8, em Bangu;
minima: 18.0. no Alto da
Boa Vista. Aviso Espe-
ciai: Nas próximas 24 ho-
ras possibilidades de
chuvas continuas, por
vez fortes, no litoral Nor-
te de São Paulo e litoral
Sul do Rio de Janeiro. O
Salvamar informa que o
mar está calmo, com
águas a 24 graus corren-
do de Leste para Sul.
Temperaturas e mapas
na página 14
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A edição de hoje é
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rio (20 págs.), Espor-
tes (4 págs.), Caderno
B (12 págs.), Retrós-
pectiva 82 (10 págs.) e
Classificados (6
págs.).

PREÇOS, VENDA AVULSA.
Rio de Janeiro/
Minas Gerais
Dias úteis Cr$ 70,00
Domingos CrS 100,00

São Paulo/Espírito Santo
Dias úteis Cr$ 70,00
Dor.iingos C.$ 100,00

RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
AL, PE
Diasúteis CrS 130,00
Domingas CrS 130,00

DF, GO
Diasúteis CrS 90,00
Domingos CrS 100,00

Outros Estados
e Territórios
Diasúteis Cr$ 150,00
Domingos CrS 150,00

ACHADOS E
PERDIDOS 510
FOI PERDIDA — Pasta verme-

lha c/ documentos coníiden-
ciais. Gratifica-se. Tel. 225-
1713.

GRATIFICA-SE — Foram ex-
traviados doctos. e cheques
dos Bcos. CEF, Mercantil SP.
Bradesco, Banespa, BB, City-
bank. Real e Banerj em nome
do DANIEL BOECHATTEIXEI-
RA. Infs. 257-4790/ 253-8923.

GRATIFICA-SE — C/
100.000,00 a quem en-
contrar Pick-Up Chevro-
let D-10 bege placa VL
2558 carroceria fechada.
Tel: 233-0749, 283-0591,
245-7976, 208-9239.

PERDEU-SE — Documentos
de Josó Onofre Martins Filho
dia 27/ 12/ 82. Cart. Ident.
CREDICARD 30700389045 e
outros. Gratifica-se. 246-6866/
246-0959.

DOMÉSTICOS 210
A EMPREGADA — Pl duas
pessoas apartamento peque-
no Ipanema. CrS 22 mil +
INPS. Dona Edna 247-5977
após 19h.

ARRUMADEIRA/ COZINHEI-
RA — P3 trab. na Tijuca. Nâo
dorme empr., salário a combi-
nar. Exige-se refs. R. Josó
Maurício 101 (Drogaria Ro-
meiros).

BABÁ — Precisa-se para tomar
conta de criança em sua casa.
Urgente. Tratar telefone 541-
7364. D. Conceição.

BABÁ — Precisa-se
com experiência e re-
ferências, para criança
de 1 ano. Paga-se
bem. Salário e folgas à
combinar. Tratar Av.
Vieira Souto n° 150
apt. 104.
CATETE — Empregada não
dorme. Goste de criança. Pref.
estude à noite. Início serviço
7:30 h, diariamente. Tel.' 224-
8562 hoje.

COZINHEIRA — Preciso cozi-
nheira arrumar lavar passar
peq. peças. Paga-se bem.
257-8245. R. Barata Ribeiro,
692/ 201.

COZINHEIRA — Preciso tnvial
fsno variado does. e refers 30
mil. R. Anita Garibaldi. 26/ 401
Copa.

BC acha que bancos têm de aceitar proposta
W- "*¦ Fredonco Rosário
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Na Candelária a tradicional chuva de papel fechou 82'. (Pág, 9)

O diretor da Área Externa do
Banco Central, José Carlos Ma-
deira Serrano, garantiu ontem,
no Rio, que "não há possibilida-
de de os bancos credores recusa-
rem — até Io de março — a pro-
posta de quatro pontos formula-
da pelo Brasil dia 20 em Nova
Iorque", pois a alternativa seria"o país ficar insolvente é ir tudo
para o fundo". O principal ponto
da proposta é a renegociação da
dívida de 4 bilhões de dólares de
83.

Serrano explicou que o telex
enviado á 686 bancos credores
suspende o pagamento da dívida
de "446 milhões de dólares em
janeiro" (em fevereiro, a cifra é
semelhante). Ele estava otimista
com os resultados da reunião de
ontem, em Londres, com os 40
bancos que coordenam a execu-
ção das quatro propostas brasi-
leiras. "A reação do mercado foi
esplêndida", assegurou.

O correspondente William
Waack revelou que alguns parti-cipantes da reunião de Londres
deixaram o encontro — que du-
rou seis horas — anunciando a
aceitação, em princípio, dos qua-tro pontos da proposta brasilei-
ra. Alguns representantes de
bancos europeus disseram que
as respostas afirmativas começa-
riam a chegar a Brasília ontem
mesmo.

Embora houvesse muito oti-
mismo, poucos acreditavam que
tudo pudesse ser resolvido até
hoje — prazo final concedido pe-
lo Banco Central para que os
credores do Brasil se manifestem
sobre o programa. De Nova lor-
que, o correspondente Fritz Ut-
zeri informou que o telex do Ban-
co Central indica o Citibank —
maior credor privado do país —
como o agente da amortização
da dívida para 1983. (Página 17)

Inflação vai a
99,7% em 82 e a
6,1% em dezembro

A inflação em dezembro foi de
6,1%, bem aôima dos 3,8% de dezem-
bro de 1981, segundo dados divulga-
dos ontem pela Fundação Getúlio
Vargas. Com isso, o ano foi encerrado
com uma inflação de 99,7%, superior
aos 95,2% de 1981, frustrando as ex-
pectativas do Governo que, no início
do ano, estimava uma taxa de 80%.

De acordo com a Fundação, o rea-
juste de 33% das passagens de ônibus
no Rio, os aumentos do leite, tomate
e outros produtos agrícolas como
soja, arroz, milho e feijão foram
os principais fatores dessa alta da
taxa de inflação em dezembro. O ín-
dice do Custo de Vida — ICV — no
Rio atingiu 7,8% em dezembro, fe-
chando o ano em 101,87c (Página 15)

Severo Gomes
paga e dá folga
aos empregados

A Tecelagem Parahyba, da família,
do Senador eleito Severo Gomes
(PDMB-SP), pagou, ontem, em clima de
festa, os vencimentos atrasados de no-
vembro e o 13° salário dos seus 1 mil 900
empregados. A empresa anunciou, na
ocasião, uma bonificação extra: hoje,
não haverá expediente mas o trabalho
recomeçará na segunda-feira.

O Rio de Janeiro apresentou, em
novembro, 171 mil 085 desempregados,
segundo levantamento feito pelo IBGE.
O número de trabalhadores por con-
ta própria (autônomos), com remunera-
ção até um salário mínimo, atingiu 279
mil 439, enquanto havia 218 mil 989
desocupados e por conta própria ocupa-
dos sem remuneração. Esses
números representam 17,6% da popula-
ção economicamente ativa. (Página.15)

«íí

Postos só abrem
amanhã das 6h
até o meio-dia

Os postos de gasolina funcionam
normalmente, hoje, até as 20h, e,
amanhã, das 6h ao meio-dia. À meia-
noite, o Cardeal Eugênio Sales ceie-
bra missa na Catedral do Rio de
Janeiro, na Av. Chile. Os bancos não
funcionam e só reabrem na segunda-
feira. Os supermercados estarão
abertos e as repartições públicas não.

Os Correios funcionam normal-
mente, hoje, e, em algumas agências,
amanhã; o metrô tem funcionamento
normal, hoje e amanhã; as barcas
Rio—Niterói vão operar, também,
normalmente; as farmácias, os hospi-
tais e alguns borracheiros terão pos-
tos de plantão; e a Meteorologia in-
formou que o tempo será nublado,
com chuvas esparsas. (Páginas 7 e 8)

Quanto custará
seu "réveillon"

Para os que só se programam â
última hora, nem tudo está perdido. O
caderno Divirta-se publica uma rela-
ção dos réveillons do Rio, em clubes,
restaurantes, churrascarias, bares da
moda e gafieiras, desde os de preçomais suaves (Cr$ 1 mil 200, na AABB da
Tijuca) aos mais caros e requintados
(Cr$ 37 mil 500 no Saint Honoré, no
Méridien).

Para as que só hoje vão pensar no
que vestir, há cinco sugestões —
do vestido leve, tomara-que-caia, de
algodão, ao de tafetá branco com baba-
dos e um ombro só — encontráveis nas
melhores butiques, que ficarão abertas
até as 18 horas. E mais outras dicas:
para comer e beber sem ganhar peso,
para deixar os cães e gatos de esti-
mação a salvo do foguetório, para
dar às crianças o direito de também
festejar 1983. (Página 5 do Caderno B)

Divirta-se

****¦ ¦¦*¦¦«¦¦¦¦ ¦HHBaHm^ nM^BnBiHnB

WÈÈ WmÊm WÈ

WWW í ÉillH m C~* 'iü H
Wmm ¦^_T^^^!Í^__M\WMMMM______WSS_ir^_f ^HcHh»!? ^Sl SSe^HI ____mllll ^^*y| PsF >*.. jj j

^^j^MKl^Kftx. '*$?-: .J?-:mÊÊmtâ^ ml X0 I
Cx __f__WÈÈÊXC. : :'i^__ÊmíiM ¦¦¦¦'-mlM^¦*mwÊÈ -SSÊÈÉM. ¦'¦'"_____\XX B;y:_______»i^__\ _____________l_______^ ___\_Í

**'* 
iS WÊÈÈi. 'imMmjÊ ]XxêíW_í W_\\m _\\m^. ^ií______\_\\\^t>c vs^2 H^w :è ¦ ihHvkÍ B9 b iiaMP^P^H

wÈ ___& w___\\__W__\ \Wt iS Kl B Myl B& j u. S
<x*??Qfas3teS8S___w___\\\_^^> s íW' ~'1lWi__WBÈk^^^^^^^^^^^^^__\\\\\\\\\\W ^^_\\\\\\m__\\__^__^__\\\\\\\\\____\\__\_____m__Wki^. **fix lH Wk «Ééiri X$r fl B fl K ^m\ Wm______\_______%

¦'- *~ "^1 WèM P*'-*" \«JT ' W_\ mÈ m\ \m 1_W
_Wwêli_%ê$&':-s ^SiSvfí.*§8iès3^1nmnw/_1_^________^mm-Wsam ^MB^^y^^yT^M^Si^ili^^^^i,^!,^^^^!:-: ~:^fl ^^ft' '^B:«i Hb^I

Marcelo Santiago comunicou o arquivamento da investigação e manteve o relatório do DPF em sigilo

DPF arquiva
a investigação
na Proconsult

O Superintendente Regional da Poli-
cia Federal, Waldir Zacharias, determinou
ao Delegado Carlos Toschi o arquivamen-
to da investigação preliminar sobre as
denúncias de irregularidades no trabalho
de computação feito pela Proconsult nas
eleições do Rio. Ele alega "absoluta au-
sència de elementos caracterizadores de
irregularidades"."Em princípio não concordo com o
arquivamento", afirmou o Procurador
Carlos Rolemberg, representante do Mi-
nistério Público no TRE. Na sua opinião, a
Polícia Federal pode não ter "elementos
comprobatórios" de fraude, "mas o con-
fronto com outros elementos já requisita-
dos pelo Promotor Celso Barros podem
conduzir à abertura de inquérito". (Pág. 4)

Godinho deixa
Brasil certo de
que voltará

Convicto de que será absolvido no
processo por porte de maconha, o can-
tor português Sérgio Godinho, expulso
do país, embarcou, ontem, de regresso a
Portugal. Viajou em companhia da mu-
lher, Gabriela, e, momentos antes, des-
pediu-se: "Não abro mão da esperança
de voltar. Entre Brasil e Portugal, não
será tanto o mar que nos separa".

Acompanhado de um funcionário
do Consulado de Portugal, Godinho foi
à Polícia Federal e assinou o termo de
expulsão. Ao chegar ao Aeroporto In-
ternacional, fez questão de abraçar seu
advogado, Humberto Teles, que, no dia
22, apresentará a prova de sua defesa.
Seu disco, Coincidências, com músicas
brasileiras e participação de Fagner
e Ivan Lins, sairá em maio. (Página 6)

Nery quer livrar
Brizola da "gula
dos ambiciosos"

— Está na hora de o PDT libertar
Brizola — afirmou o Deputado federal
eleito Sebastião Nery, vice-presidente e
membro da Comissão Executiva Nacional
do Partido, ao acusar assessores do Go-
vernador eleito, vereadores, deputados e
dirigentes partidários de terem "gula de
ambições" e de pressionarem Brizola para
obter influência no futuro Governo.

Nery revelou a existência de manifes-
tos em favor da indicação do Deputado
eleito José Colagrossi para Prefeito do Rio
e do tesoureiro do PDT, Virgílio Góes,
para presidente do Banerj. "Se o Brizola
não cedeu para ganhar, não vai ceder para
governar" — disse, referindo-se às diver-
gências entre a assessoria do Governador
e deputados estaduais do PDT. (Pagina 2)

CASEIROS — Precisa-se de
casal de meia idade d expe-
nència. doctos. e refs. min. de
1 ano. Tr D. Manlena. 393-
8759.

COZINHEIRA — Precisa-se de
íorno e fogão, exrge-se refs
de 1 ano. Ord. 35 mil. Tr. 239-
2642. Av. Vieira Souto.
564/17°.

COZINHEIRA — Trivial simples
pi 3 pessoas, paga-se Bem
Tel. 259-2201

COZINHEIRA — Trivial fino va-
nado. (olga 15/ 15. Apresen-
tar-se d documentos e refe-
rências. R. Carlos Gois. 151/
301 Leblon.

COZINHEIRA PASSADEIRA
— Precisa-se que nào durma
emprego. Sal. 25 mil. Tr. 245-
4061 Dona Alba. Flamengo.

COZINHEIRA — Precisa-se tn-
viai fino e variado p/ familia 4
pessoas. Ref. cart. Ord. 30
mil. 227-4733. D. Helga.

COZINHEIRA — Pi trabalhar
enfr Sào Conrado. Com expe-
nência e refs. Paga-se bem
Tel. 322-3997

COZINHEIRA — Para 1 mes.
trivial variado, lavar, faxina,
boa aparência. Referências.
Tratar 224-6635 Santa Te-
resa

COZINHEIRA — Forno e fo-
gão. p/ casa de família. Pede-
se refs Tf Av, Eotácio Pes-
soa. 914. Tel.: 253-1509.

COZINHEIRA — Trivial simples
p' 3 pessoas, paga-se bem.
Tel. 253-2201.

DOMESTICA PRECISA-
SE — Apresentar-se
após o dia 6/ 01/ 83 à R
Prof. Oliveira de Mene-
zes, 112. Apresentar-se
c/ documentos e refe-
rencias, paga-se bem.
Tel: 261-5333.

EMPREGADA — Pago muito
bem. Casal precisa c/ refs. 2
anos casa. p/ todo serv. e
durma. Centro. Niterói. 722-
5043.

EMPRfcGADA — Preosa-se
para uma pessoa, pede-se re-
ferências. Tel: 267-5765.

EMPREGADA — P7 todo servi-
ço. d refs. mínimas 1 ano.
Paga-se bem. Tratar Tel: 291-
7569.

EMPREGADA — Precisa-se
para uma pessoa, pede-se re-
ferências. Tel. 267-5765.

EMPREG ADA — Trivial fino. c/
referência, folga semanal, res-
ponsável. dormir emprego.
Casa casal. Paga-se bem. R.
Nascimento Silva. 218/ 101
Ipanema

EMPREGADA — Preciso d to-
do serviço oue sa.ba cozinhar.
paga^e bem. Tratar Tel. 259-
1121.

EMPREGADA — Pt serviço de
2 senhoras e que saiba coz.
Precisa referências CrS 25 mil
+ INPS folga semanal R. Gus-
tavo Sampaio 134/ 1101. Le-
me. T. 275-6200.

EMPREGADA — Pago muito
bam. Casal precisa c! refs. 2
anos casa. p todo serv. e
durma. Centro. Niterói. 722-
5043.

EMPREGADA — Precisa-se
para uma pessoa, pede-se re-
ferências Tel: 287-5765.

EMPREGADA — Casal precisa
todo serviço c/referências.
Folga semanal. Inicial 20 mil.
Tel. 295-1211.

LAVADEIRA/ PASSADEIRA
— Precisa-se p/ trabalhar na
Gávea. Sal 35.000.00 + fé-
nas 13° e INPS Trabalho de 2"
a sábado de 8:00 às 17:00 hs.
Exige-se muita prática, ref. e
carteira profissional. Tratar a
partir de 9 00 hs. D Regina
Fone: 322-1103 322-1210. R.
Sérgio Porto. n° 171 Gávea./

PRECISA-SE — Senhor, pode
ser aposentado — para tratar
jardim, piscina e serviços ge-
rais —Tratar Tel.: 327-8103.

SENHORA — Cukla de criança
com cannho. R. Barão de S.
Francisco. 84 Sobrado.

TOMA-SE COWTA DE CR1AH-
ÇA — Oe 2 a 5 anos. Bairro
Encantado. CrS 10.000.00.
Tel. 243-7825.
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Coluna do Castello

O voto distrital
pode não vir

Brasília —Apesar de adotado por via
de emenda constitucional, o voto distrital
misto poderá não vingar. Não sendo auto-
aplicável o dispositivo da.Constituição, sua
operacionalidade depende de aprovação
da lei que o regulamente. As resistências
do Congresso, malgrado o estímulo que a
medida recebe em diversos setores, são
maiores do que se supunha, e o Ministro
da Justiça, dando-se conta da realidade,
entende que não se obrigará parlamenta-
res a votar lei que contrarie seus próprios
interesses. O Congresso que aí esta é fruto
do sistema proporcional e do voto por
Estados e seus membros poderão não se
sentir à vontade para disputar mandatos
sob o sistema do voto distrital.

Apesar de assim entender, o Sr Abi-
Ackel examina o estudo preliminar feito
pela comissão por ele designada de profes-sores e funcionários, consubstanciado num
anteprojeto já divulgado. O trabalho será
aperfeiçoado a pedido do Ministro pelo
professor Orlando M. de Carvalho, o qual,
embora integrante da comissão, tem obje-
ções ao esboço final a que se chegou.
Pretende o Ministro da Justiça desincum-
bir-se a tempo da sua tarefa, levando
proximamente ao Gabinete Civil, para que
a Presidência da República estude a pro-
posta do Ministério, o anteprojeto final
aprovado pelo Sr.Abi-Ackel.

Há contudo a previsão de que a Revo-
lução de 64 perdeu a oportunidade de
realizar essa profunda modificação no sis-
tema eleitoral, que teria sido adotado por
Ato Complementar e, no período poste-
rior à revogação dos podêres discricioná-
rios, por projeto de lei do Executivo
submetido ao Congresso em regime de
urgência para aprovação por decurso de
prazo. Já agora, o Governo não dispõe de
nenhum desses instrumentos para determi-
nar a aplicação do disposto na Emenda
Constitucional cuja aprovação conseguiu
no ano passado sem que se providenciasse
sua imediata regulamentação em lei.

Embora desempenhando-se desse seu
dever, o Ministério da Justiça estuda con-

xomitantemente outros projetos que lhe
parecem importantes para o ajustamento
do país a novas realidades políticas. Um
desses estudos envolve emenda constitu-
cional pela qual se pretende modificar o
disposto na Carta de 1967 sobre a missão
das Polícias Militares de dedicar-se à segu-
rança interna e ,à preservação da ordem
política e social, submetendo-se como for-
ça auxiliar à orientação do Exército. Em
função desse dispositivo constitucional é
que se criou a Inspetoria das Polícias
Militares no Ministério do Exército e se
mobilizaram as Polícias Militares para o
combate à subversão, retirando-as do poli-
ciamento de rotina.

O Ministro Abi-Ackel está trabalhan-
do em comum acordo com o Ministro
Walter Pires e a supervisão do Exército, a
ser exercida por repartições situadas nas
diversas Regiões Militares, se circunscre-

.verá a verificação de armamento, equipa-
mento e treinamento, devolvendo a sua
tarefa tradicional os contingentes de poli-
ciais fardados que estão fazendo falta nas
ruas na vigilância da ordem pública e da
segurança dos cidadãos. É claro que as
forças públicas de São Paulo (60 mil ho-
mens) e Minas Gerais não disporão da
mesma sofisticação de armamentos que
lhes foi permitida quando sob controle do
Exército. Terão o suficiente para o desem-
penho eficiente de missão para a qual a
Polícia Civil é rigorosamente inepta. A
Polícia Civil se concentrará no trabalho de
Polícia Judiciária, realizando inquéritos e
diligências com vistas a permitir a opera-
ção iudicial contra o crime.

O Ministro acredita que a emenda
constitucional e os projetos de lei indis-
pensáveis assim como os projetos de Códi-
go Civil, de Código de Processo Penal e do
Código das Execuções Penais, em vias de
serem propostos ao Congresso pelo Presi-
dente da República, exigirão sua presença
constante no Senado e na Câmara para
estimular a tramitação e realizar gestões
necessárias a um entendimento que não
lhe parece difícil. Acha que a Oposição
entendera o caráter politicamente correti-
vo dos projetos e contribuirá para exami-
ná-los na sua substância, aprovando-os
ainda que eventualmente propondo altera-
ções. Para isso estará atento e a postos no
Congresso o tempo que se fizer necessário.
As efetivações no Senado

A propósito da resolução do Senado
mandando efetivar assessores contratados,
lembra-se que a Assembléia mineira está
passando por maus momentos em função
de resolução idêntica.

Em Minas, ação popular conseguiu
sustar, por despacho do relator, a vigência
da resolução que efetivava os assessores
dos deputados e o Tribunal de Justiça do
Estado, por unanimidade, acolheu a ação
e declarou inconstitucional a decisão da
Assembléia. O caso está agora no Supre-
mo Tribunal Federal, tendo recebido pare-
cer do Procurador Geral da República, Sr
Inocêncio Mártires Coelho, contrário à
resolução dos deputados mineiros. O rela-
tor é o Ministro Décio Miranda e o proces-
so entrará em pauta logo após o recesso.

A resolução da Assembléia mineira é
idêntica à do Senado Federal.

Carlos Castello Branco

Deputado condena "gula" de pedetistas
Está na hora de o PDT libertar Brizola.

O desabafo foi feito ontem pelo Deputado
eleito Sebastião Nery, vice-presidente regional e
membro da Comissão Executiva Nacional do PDT,
ao comentar as divergências entre deputados esta-'
duals do Partido e a assessoria do Governador
eleito Leonel Brizola.

Estamos assistindo a uma gula de ambições
e reivindicações em alguns setores partidários e
em outros que se aproximaram de Brizola na
perspectiva da vitória. Minha critica é contra ve-
readores, deputados, assessores de Brizola e mem-
bros da direçào do PDT qúe se lançaram a uma
pública e antipartldâria disputa de posições —
afirma Nery, preferindo não citar nomes.

Para ilustrar sua poslçáo, Nery revela a exis-
tência de manifestos em favor da indicação tf 5
Deputado federal José Colagrossl para Prefeito do
Rio e de tesoureiro do Partido, Virgílio Góes, para
presidente do Banco do Estado do Rio de Janeiro
(BANERJ).

Nery Julga que "alguns setores precisam enten-
der que se Brizola nâo cedeu para ganhar, não vr.í
ceder para governar".Tudo isto é um processo de desinformação.
Os que agem assim certamente não conhecem
Brizola, a Carta de Lisboa, elaborada no exílio, e o
projeto do PDT.

Terceiro mais votado do PDT para a Câmara
dos Deputados (111 mil votos), Nery destaca as
peculiaridades da eleição de Brizola.

A vitória de Brizola foi maior do que o
Partido e o Governo dele tem de ser maior ainda. O
PDT precisa ter a humildade dos 35%. Se Brizola
nâo vai governar com 100%, precisa fazê-lo pelo
menos com 51%. Nâo quero dizer que ele vá fazer
um governo não partidário, mas Brizola não pode
realizar um governo só partidário.

Ao referir-se à reivindicação de alguns depu-
tados estaduais, que pretendem influir dlretamen-
te na Administração, Nery queixa-se de que "ele-
gem-se na garupa do Brizola e querem exercer o
mandato na sela".

Estes setores que pressionam o Brizola —
acrescenta, inflamado — deveriam ir à Barra da
Tijuca conversar com o Miro, que, já na campanha,
para mérito seu, aprendeu que os tempos da bica
d'água e do clientelismo já passaram.

Nery considera que Brizola precisa ampliar
suas bases de aliança para implantar seu projeto
socializante no Rio de Janeiro.

O PDT precisa entender que o projeto anun-
ciado por Brizola, anteontem, dè usar todas as
aberturas legais para começar a construir uma
experiência socialista no Brasil, depende funda-
mentalmente do apoio da maioria da população. E
o socialismo não está só no PDT, está na maioria
do PTB, do PT e em amplos setores do PMDB.

Em sua opinião, "tentar impedir o Governador
de ampliar suas fronteiras políticas é um compor-
tamento antiestatutário e antiprogramático". Ne-
ry assinala que a unificação do PDT com o PTB "é
um caminho largo para a construção de um Parti-
do socialista", e condena os que tentam dificultar a
implantação deste projeto.Este caminho não pode esbarrar em obstá-
culos de pedetistas que pretendem nomear o sub-
delegado de Senador Camará e em Bangu ou de
petebistas que estão sonhando em ser Ministros
valendo-se da minoria do PDS na Câmara dos
Deputados.

Para Nery, "Brizola deu prova de extrema
competência politica, voltando modesto e não
triunfalista, travando uma campanha eleitoral iné-
dita no país e assegurando uma vitória quando foi
preciso denunciar o Riocentro eleitoral da Procon-
sult". Voltando ao seu apelo inicial, Nery recorda o
Governo Getúlio Vargas para esclarecer sua po-
sição.

No segundo mandato de Getúlio, o PTB,
deslumbrado com o poder, passou a reivindicar
posições e influência majoritária no. Governo. E
Getúlio precisava manobrar para ampliar sua base
de sustentação politica. Um dia, Osvaldo Aranha
deu uma famosa entrevista: "Libertemos Getúlio".
Hoje, repito: "Libertem Brizola".

Arquivo 24/11/82-Luiz Morior
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Nery disse que Brizola não cederá a pressões para governar

Estudo sobre fusão
saíra em janeiro

O Senador Roberto Sa-
turnino Braga e o advoga-
do Adalberto Ribeiro, pelo
PDT; e o Senador Nelson
Carneiro e o Deputado es-
tadual eleito Leôncio de
Aguiar Vasconcelos, pelo
PTB, vão elaborar, a partirda próxima semana, um
relatório sobre os cami-
nhos legais para a união
entre o PDT e o PTB.

— O PDT — conclui a
nota — espera que o inci-
dente náo seja usado para
criar óbices ao bom enten-
dimento entre as bancadas
com assento na Assem-
bléia, na busca da compo-
sição pluripartidária e pro-
porcional da Mesa, propôs-
ta pelo PDT, democrática-
mente.
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Eles integram a comis-
são interpartidária desig-
nada pelos dois Partidos
para estudar "os passos
dentro da lei para a forma-
ção de um novo Partido
com base no PTB e ho
PDT", conforme explicou
Saturnino. O documento
deverá ser discutido na
reunião nacional que o
PDT promoverá, no próxi-
mo dia 22, no Rio, destina-
da a debater a unificação
das legendas trabalhistas.
PRETEXTO

Ontem, a bancada esta-
dual do PDT, após se reu-
nir por mais de três horas
com Saturnino e o presi-
dente nacional do Partido
em exercicio, Doutel de
Andrade, ho escritório da
equipe de transição, no
Centro, divulgou nota ori-
ciai em que esclarece que a
plataforma de atuação pa-
rà os candidatos do Parti-
do à Mesa Diretora da As-
sembléia Legislativa, ela-
borada pelo Deputado
Luís Alfredo Salomão, hão
representa uma posição
oficial da bancada. O texto
contém críticas a atuais
parlamentares e defende a
moralização do funciona-
mento da Casa.

Os deputados lamentam
a "precipitação" da Mesa
Diretora e dos líderes da
Assembléia Legislativa,
que anteontem emitiram
nota oficial na qual conde-
nam as acusações de Saio-
mão em seu documento,
divulgado pela imprensa.

Saturnino elogiou as de-
clarações de Brizola ao
JORNAL DO BRASIL, de
que vai explorar as bre-
chás da Constituição para
promover medidas sociali-
zantes no Rio de Janeiro."Suas palavras refletem
um consenso dentro do
PDT, pois reconhecemos
que não é possível implan-
tar o socialismo, no âmbito
do Estado, mas vamos
usar as brechas da legisla-
ção para adotar posturas
que caracterizem um Go-
verno de métodos substan-
cialmente diferentes dos
que até aqui foram empre-
gados" — afirmou.

A comissão interpartidá-
ria do PDT e do PTB volta
a unir os caminhos de Nel-
son Carneiro e Saturnino,
separados desde que dei-
xaram juntos o PMDB
após a incorporação do ex-
tinto PP. Os dois lidera-
ram no PMDB a oposição
à incorporação do grupo
comandado pelo Governa-
dor Chagas Freitas.

A anunciada decisão de
tomarem uma posição co-
mum, porém, não prevale-
ceu. Enquanto Nelson
aliou-se à ex-Deputada
Sandra Cavalcanti, por
achar que sua candidatura
era o único meio de derro-
tar o chaguismo, Saturni-
no preferiu seguir com par-
te de seu grupo para o
PDT, com o objetivo per-
sistente de contribuir para
a formação de um autènti-
co Partido socialista no
país.

V

VOCÊ É O CORPO
DA NOSSA REVISTA.

Tem gente que vive sem saber
disso. Mas tem gente que ama a
vida como ninguém. Trata o seu
corpo com o maior respeito, e
busca a qualquer preço o
bem-estar físico e mental. VIVA
a Revista da Corrida,nasceu
para pessoas assim. Por isso é
uma revista séria. Que aborda
assuntos do seu interesse: como
a sua saúde. VIVA é pioneira em
seus objetivos. Você é a notícia
principal.

Leia e Viva.
No novo número, já
nas bancas, os
segredos da
alimentação natural, a
sofisticada clínica do
Dr. Cooper e as
regras de bem-estar
das ginastas. Corra!

VIVA zela pela excelente
qualidade de suas edições.
Elas são impressas sempre
na JB Indústrias Gráficas.
A filosofia de um bom
trabalho editorial só se
completa quando o
resultado final é perfeito

JB 1NDISTR1AS GRÁFICAS LTDA

Porque a t»a impressão * fundamentai

As fórmulas jurídicas
e seus resultados

Paulo José Cunha
Brasília — Tanto a fusão como a incorpora-

ção de partidos são atos que dependem de
deliberação das respectivas Convenções Nacio-
nais, mas a fusão é mais complicada que a
incorporação embora, na prática, os dois atos
terminem produzindo os mesmos resultados.

Para a fusão, é necessária a elaboração de
projetos comuns de estatutos e programa pelos
Diretórios Nacionais, a serem votados numa só
convenção nacional, por maioria absoluta, na
qual será eleito o Diretório Nacional, que pro-
moverá o registro do novo partido. Fusão e
incorporação só podem ser realizadas até um
ano antes da data das eleições.

A adoção do programa
No caso da incorporação, cabe ao partido

que tiver a iniciativa de propô-la, deliberar por
maioria absoluta em convenção nacional sobre
a adoção do estatuto e do programa de outra
agremiação. De acordo com o que estabelece a
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, se o parti-
do que pretende se incorporar a outro concor-
dar com os estatutos e programa do segundo,
será eleito o novo Diretório Nacional em con-
venção nacional conjunta.

Exclusivamente no caso de haver incorpo-
ração — com a adoção de estatuto e programa
de outra agremiação — qualquer filiado ao
partido que tiver a iniciativa de propô-la poderá
impugná-la perante o Juízo Eleitoral, desligar-
se dele mediante comunicação ao Diretório a
que estiver filiado ou à Justiça Eleitoral e filiar-
se, no prazo de seis meses, a outro partido quenão o incorporador. Neste caso, não tem efeito o
parágrafo 3o do artigo 67, segundo o qual quem
se desliga de um partido e se filia a outro só
pode candidatar-se a cargo eletivo depois de
dois anos da data da nova filiação.

A Lei Orgânica não permite que o filiado ao
partido incorporador possa filiar-se a outra
agremiação. Ele só poderá impugnar a conven-
ção conjunta e atos subseqüentes perante o
Juízo Eleitoral.

A extinção dos partidos
Se' PDT e PTB decidirem partir diretamen-

te para sua dissolução a fim de criar uma nova
legenda, o processo é inteiramente diferente. A
extinção de um partido depende de deliberação
de dois terços dos membros de sua convenção
nacional convocada especialmente com tal fina-
lidade, a qual requererá ao Tribunal Superior
Eleitoral o cancelamento de seu registro.

A partir daí, para formar novo partido, o
procedimento é exatamente igual ao da criação
de uma nova legenda, com o cumprimento de
todas as etapas previstas na legislação eleitoral.

DPF absorverá
DEOPS antes de
Montoro assumir

Brasília — Quando assumir o Governo de São
Paulo, a 15 de março, Franco Montoro já encontrará o
Serviço de Ordem Pública e Social — DEOPS — no
Estado absorvido pela Polícia Federal, segundo notí-
cia confirmada ontem à tarde pelo próprio Ministro
da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, durante uma visita à
sala de imprensa do Ministério."Esse é um direito dele", reconheceu o Ministro,
depois de esclarecer que a absorção nesse caso é uma
reação normal do Governo federal à intenção do novo
governador de São Paulo de extinguir em definitivo o
DEOPS — um serviço que é exercido no plano esta-
dual por força de delegação, assim como o trato da
situação de estrangeiros se faz por meio de convênios.
Em relação aos estrangeiros, diz o Ministro que a
reabsorçáo deste serviço pela Polícia Federal só ocor-
rerá quando o novo governador confirmar sua inten-
ção de extingui-lo no âmbito do Estado.

Até então — esclareceu Abi-Ackel — vamos
tentar manter esse serviço como está.

Sem preocupações
Ele adiantou que não há no ministério preocupa-

ção sobre problemas semelhantes em outros Estados
onde houve vitórias de candidatos da Oposição para o
Governo, como no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

A respeito desses dois Estados, o Ministro da
Justiça prometeu apoio federal para ajudar na solu-
ção de problemas penitenciários. Em Minas, se for de
seu interesse, o Governador Tancredo Neves poderá
contar com a mesma verba de Cr$ 2 bilhões já
anteriormente oferecida à administração estadual,
enquanto no Rio de Janeiro o governador eleito,
Leonel Brizola, tem manifestado interesse em ter essa
ajuda.

A situação penitenciária no Rio — afirmou o
Ministro Abi-Ackel — é uma porcaria.

Numa conversa informal com jornalistas, apre-
sentando votos de um feliz 83, o Ministro da Justiça
desencorajou especulações a respeito de um breve
encaminhamento de projeto concedendo autonomia
aos municípios (mais de 100) considerados de interes-
se da segurança nacional. Ponderou que uma iniciati-
va dessas implicaria, desde logo, na necessidade de
serem realizadas eleições naqueles municípios, o que
não seria aconselhável agora.

Na passagem do ano, festeje, dirigindo
com consciência. Não beba.

DETRAN/RJ — JB
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Aureliáno recebe visitas
e conversa com jornalistas
7,,Belo Horizonte — "A vida é assim

rçiesmo. De repente, a gente leva um tiro
abaixo da linha dágua", lamentou-se
ontem o Vice-Presidente Aureliáno
Chaves, no momento em que era foto-
grafado pela EBN (Empresa Brasileira
de Notícias) e filmado por três equipes
de televisão, antes de receber sua pri-
meira visita, após a operação: os Gover-
nadores Francelino Pereira, de Minas e
José Maria Marin, de São Paulo.* 

,ò Vice-Presidente, segundo revelara
no dia anterior o cirurgião José Silvio
Resende, foi operado para drenagem de
um abscesso que lhe atingira a região

•retroperitonial. O boletim médico de
ontem, assinado pelo Irmão de Aurelia-
no Chaves, o cardiologista José Vieira
de Mendonça, afirma que ele "já cami-
nha pelo quarto e inicia atividade física
sob orientação dos fisioterapeutas José
Llberato de Sousa Júnior'e Maria da
Glória Rodrigues". Acrescenta que"continua alimentando-se bem e com
bom apetite".

Visitas
i

Pouco depois da 16h, um fotógrafo
oficial e as equipes das três televisões de
Belo Horizonte, num total de 10 pes-
soas, foram admitidos no quarto do
Vice-Presidente da República, que ad-

; vertlu: não queria gravação, apenas se'¦ deixaria fotografar e filmar, por um mi-
! nuto, sentado numa poltrona, ao lado
! da esposa, Dona Vivi.
', — A vida é assim mesmo—começou
j o Vice-Presidente, sem saber que aquela
I frase estava sendo gravada pelo micro-
fone da câmara da TV Bandeirantes, na

. linha 2.
; Aureliáno Chaves começou a conver--sa com expressão séria, mas acabou
forçando um sorriso. "Quase que fui
nessa, mas estou aí", disse. E depois de
reclamar que é cansativa a tarefa de

> posar para fotografias, voltou a falar da
- sua doença, para concluir: "O pior já
í passou". Essa conversa foi narrada, de-
! pois, pelos clnegraflstas Carlos Henri-

que e André Luís, da TV Bandeirantes,
e confirmada pelos companheiros das
outras duas televisões, a Globo e a
Alterosa.

Os Governadores de Minas e São
Paulo, que chegaram ao hospital às
16h30m, juntos, foram os primeiros a
visitar o Vice-Presidente após a clrur-
gia. Eles ficaram no 3o andar do hospi-
tal, onde três apartamentos são ocupa-
dos pelo paciente, pela familia e sua
segurança. Meia hora depois desceram,
dizendo que não tinham conversado
com ele outra coisa senão a doença e
recuperação de Aureliáno Chaves. Os
Governadores Francelino Pereira e José
Maria Marin disseram ter achado o
Vice-Presidente em melhor forma do
que esperavam.

— Não o tinha visto depois da opera-
ção — disse Francelino, que desde sába-
do tem ido diariamente ao hospital, até
três vezes ao dia. "Achei que ele ficasse
emagrecido, mas não. Estava gordo".

O Governador anunciou que na pró-xima terça-feira o ex-Presidente da Re-
pública, Ernesto Geisel, fará uma visita
ao Vice-Presidente, juntamente com o
ex-Ministro da Justiça, Armando Fal-
cão. Depois, serão conduzidos por Fran-
celino Pereira para o Palácio das Man-
gabeiras, "para um almoço a três".

(Em Brasília, o Presidente João
Figueiredo enviou ontem o Coronel
Luís Carlos Coutinho, seu secretário
particular para assuntos especiais,
como seu representante pessoal para
visitar o Vice-Presidente Aureliáno
Chaves, operado para a remoção de
um abscesso subcutãneo. A informa-
ção foi divulgada ontem à tarde pela
Secretaria de Imprensa da Presiden-
cia da República.

O Coronel Coutinho era assessor
de Aureliáno Chaves quando foi con-
vidado pelo Presidente Figueiredo
para assumir sua secretaria particu-
lar, ao lado de Heitor Ferreira, que
também é secretário particular.]

ANNA AAARIA
O MEDO SEM DÚVIDA LIMITA MUITO AS PESSOAS E ASSIM
ELAS PERDEM AS MELHORES CHANCES DA VIDA. AVENTURAR-
SE CAUSA ANSIEDADE (MEDO)?, MAS DEIXAR DE ARRISCAR-SE
È PERDER A Sl MESMO.
AINDA í NOSSO TEMPO. VOLTA. EU TE AMO MUITO. ZECA.

Na passagem do ano, festeje, dirigindo
com consciência; Não beba.

DETRAN/RJ — JB
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AGORA MAIS
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APROVEITE COM A FAMÍLIA AS FESTAS DE FIM DE ANO
EM PAQUETÁ.

TODOS OS DIAS DE 25/12/82 A 2/01/83.
SAÍDA DE AEROBARCOS A CADA MEIA HORA DO TERMINAL

DA PRAÇA XV — DURAÇÃO DO PERCURSO: 20 MINUTOS
TEL. 231-0339

NOITES CARIOCAS
apresenta

RUA LEE E
ROBERTO DE
CARVALHO

Promoção: RÁDIO CIDADE
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Dias 07 e 08 de janeiro de 1983, a partir das 22 horas.
Início do show: 01 da manhã.

Ingressos à venda nas bilheterias do bondinho
do Pão de Açúcar e nas agências de classificados

do JB (Centro/Copacabana/Tijuca)
Preço especial: Cr$ 5.000,00
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Mais magro, abatido e ao lado de sua mulher, Ú Vivi, Aureliáno recebe as primeiras vüitasa^^itda ^operação

DE POUPANÇA.
Agora você pode depositar em qualquer dia na Caderneta de Poupança da Caixa Econômica

Federal. Você vai a agencia mais próxima, deposita e o seu dinheiro começa a render.
E tem mais: e você quem escolhe o dia mais conveniente para o seu depósito e o dia do seu

rendimento. Isso tudo torna sua poupança mais fácil e mais rentável. Aproveite que agora você tem
mais tempo para poupar. Procure o gerente de sua agência da Caixa para ganhar mais.

Sempre é dia de Caixa.

CAIXA ECONÔMICA

AL
Comece bem a semana V^M^te1 I FEIRA -BBHI ^^^^^^HÉIdepositando na sua ém mIêMÈ - ' ' - *
caderneta de poupança. * ^yS&Jí-*&wSw S* ** * ^ ' /

Venha pra Caixa você também.
iO 81

A semana já começou e
você não depositou? Então
vá até a agência mais
próxima! ? _.

Faça sua poupança
antes que a semana
acabe.

Quem fez poupança pode ficar
tranqüilo que o dinheiro
está rendendo.
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conclamou prefeitos a colocarem interesse da comunidade acima dos partidos

CNBB debate com prefeitos
forma de atuação conjunta

Porto Alegre — Na abertura, on-
tem, do encontro em Santa Maria, que
reuniu 17 dos 19 prefeitos eleitos de
sua diocese, para debaterem formas de
atuação conjunta entre a Igreja e o
Poder Público da região, o presidente
da CNBB, Dom Ivo Lorscheiter, con-
clamou-os a "colocarem o interesse da
comunidade acima dos interesses par-
tidários".

Dos prefeitos presentes à reunião,
11 foram eleitos pelo PDS, quatro pelo
PMDB e dois pelo PDT. No final do
encontro, foi aprovada porunanimida-
de a Carta de Santa Maria, que diz: "A
liberdade é o verdadeiro destino do
homem" e "não há regime autoritário,
seja qual forma sua origem, capaz de
desviar o ser humano de sua busca por
uma sociedade mais justa e mais fra-
terna".

Nação livre

Dom Ivo Lorscheiter ao abrir o en-
contro também leu trechos da obra Fé
Cristã e compromisso social, de Bigo
e Ávila, em que destaca que uma na-
ção é livre quando "todos os seus
cidadãos podem participar das deci-
soes que determinam seu destino co-
mum, segundo normas constitucio-
nais que asseguram o exercício de
uma verdadeira autoridade".

Outro trecho enfatiza que as rela-
ções entre as pessoas e o Estado se

definem, conforme o pensamento da .
Igreja, em dupla subordinação: objeti-
vo do Estado é promover o bem co-
mum, e a pessoa se subordina ao Esta-
do, "que pode tudo aquilo e só aquilo
que é necessário para a realização do
bem comum". Além dos novos prefei-
tos, também participaram da reunião
em Santa Maria (a 324 quilômetros da
Capital) seus vice-prefeitos e 68 verea-
dores.

A carta de princípios aprovada no
final da reunião foi redigida por uma
corhlssão integrada por dois represen-
tantes de cada Partido e, nela, os pre-
feitos eleitos manifestaram sua firme
disposição de "lutar com ânimo pelo
engrandecimento social e político" da
região e do Estado.

Ponderam ainda que a gravidade
da situação econômica do país leva
todos os segmentos políticos "a uni-
rem esforços para melhoria das condi-
ções". Ressaltam também que a dis-
cordància política "não pode afastar
do horizonte de nossas consciências o
dever fundamental de lutar ao lado do
povo".

Para melhoria das condições da co-
munidade, os prefeitos eleitos pregam
a reformulação da política tributária,
a descentralização da política habita-
cional, criação do crédito fundiário
para o pequeno produtor e extensão
dos direitos da Previdência Social ao
homem dò campo.

PDS quer eleger Mesa no Sul
Porto Alegre — Ante a relutância

das lideranças do PDT gaúcho em
aceitarem uma acordo para formação
da futura Mesa Diretora da Assem-
bléia, o líder da bancada do PDS,
Deputado Rubens Ardenghi anun-
ciou, ontem, que seu partido deve
disputar a eleição "com chapa própria,
porque, afinal, é o bloco majoritário na
Casa".

Com isto, caso o PMDB e o PDT
não entrem em entendimento sobre a
composição da futura Mesa, ela ficará
praticamente garantida ao PDS, que
tem uma bancada de 23 deputados,
contra 21 do PMDB e 12 do PDT.
Ardenghi criticou "o quadro de total
Intolerância democrática das oposi-
ções, o radicalismo e o saudosismo já
ultrapassado que têm caracterizado as
últimas declarações de lideranças opo-
slcionistas sobre a composição da
Mesa".

Negociações

Tanto o PMDB quanto o PDT rejel-
taram a proposta do PDS de instala-
ção de uma Mesa pluripartidária com
a distribuição dos cargos proporcional
ao número de membros das bancadas.
Os pedessistas chegaram a iniciar ne-

gociações com o PDT para constituí-
rem uma chapa conjunta, mas o acerto
acabou frustrado pelo recuo dos lide-
res do PDT. Anteontem, o candidato
derrotado do PDT ao Governo, Depu-
tado Alceu Collares, anunciou que não
haveria acordo com o PDS, encerran-
do qualquer tentativa de acerto.

O Deputado Rubens Ardenghi con-
denou a decisão dizendo que "mais
uma vez a incoerência das oposições
demonstra a sua total e absoluta inca-
pacidade para a convivência democra-
tica". Justificou que a proposta de
constituição de uma Mesa pluriparti-
daria representaria "o diálogo e a par-
ticipação de todos os segmentos políti-
cos, e isto, no momento em que esta-
mos vivendo, é importante para o pró-
prio Poder Legislativo".

Na sua opinião, o fato de o PDT não
aceitar acordo com o PDS evidenciou
que o Partido "continua submisso aos
interesses do PMDB e ainda com me-
do de assumir sua identidade própria,
o que pode ser explicado, talvez, pelo
insucesso eleitoral do dia 15 de novem-
bro". Até agora, porém, as bancadas
oposicionistas não definiram qualquer
estratégia conjunta para a eleição da
Mesa, marcada para 31 de janeiro.

Prefeito de Niterói vai
mudar sede da Prefeitura

Niterói — O prefeito eleito Valdenlr
Bragança (PDS), após ser diplomado,
ontem, pelo Juiz Eleitoral de Niterói,
Hélvio Perorazzio, afirmou que muda-
rá a sede da Prefeitura para o Palácio
do Ingá, apesar dos protestos dos mo-
radores do bairro, que nào querem
perder os Museus Histórico do Estado
do Rio e o de Artes e Tradições Popu-
lares, ali instalados desde 1977.

— A freqüência àqueles museus é
muito reduzida, enquanto que a Pre-
feitura gasta Cr$ 17 milhões por mès
com aluguel de imóveis para a instala-
çâo de seus órgãos. No Palácio do Ingá
vou instalar a sede do Governo, a
Fundação de Atividades Culturais
(FAC), os principais núcleos da Prefei-
tura e a Coordenadoria de Obras As-
sistenciais. A Oficina de Gravura será
mantida lá, porque é a única coisa que
funciona — disse Valdenir Bragança.

O Prefeito eleito afirmou que Nite-
rói "vai superar logo a crise que en-
frentou nos últimos meses, contando
com ajuda de todos os níveis — fede-
ral. estadual e do empresariado local".
Contrariando a opinião da Associação

dos Moradores do Ingá (Amiga), que
no dia 17 promoveu ato público em
frente ao Palácio Nilo Peçanha contra
a cessão do prédio à Prefeitura, ale-
gando que, com isso, o bairro perderia."um importante espaço cultural", Bra-
gança afirmou que em seu Governo"será ampliado este espaço".

— Eu quero o melhor para Niterói
e, portanto, náo posso entender a rea-
ção dos moradores. Niterói tem que ter
um status novo — acrescentou,

A solenidade de diplomação do
Prefeito eleito Valdenir Bragança, de
seu vice, Adilson Lopes, e dos 21 verea-
dores que comporão a próxima legisla-
tura, marcada para às ÍOh, começou
com uma hora de atraso no auditório
do Fórum, porque muitos esqueceram
seus certificados de reservista em casa
e tiveram de ir pegá-los.

O Juiz Hélvio Perorazzio afirmou
que, com a diplomação, "encerra-se a
jornada cívica dos candidatos e eu
entrego ao povo de Niterói os seus
legítimos valores, dizendo-lhes que o
município muito espera de seus Exe-
cutivo e Legislativo".

^^^ £\6yPi'a TURISMO
CADERNO B

QUARTA-FEIRA
JORNAL DO BRASIL

Desacordo pode
adiar adoção do
voto distrital

Brasilia — "Se não houver acordo entre os
políticos, que são os interessados, não se deve
descartar a hipótese de adiar a adoção do voto
distrital misto no país." Esta é a opinião do
professor Orlando Carvalho, membro da comissão
de juristas que estuda a regulamentação do voto
distrital misto e que será encarregado pelo Minis-
tro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, de aperfeiçoar o
anteprojeto já divulgado pela imprensa na semana
passada.

Falando à sucursal do JORNAL DO BRASIL
em Brasília, por telefone — ele mora em Belo
Horizonte — o professor Carvalho disse que "nâo
se pode implantar o voto distrital misto à força,
não é?". Acrescentou que o anteprojeto divulgado
contém alguns erros técnicos. Por exemplo: em
sua ementa diz que "institui" o sistema distrital
misto, enquanto o termo correto é "regulamenta",
pois quem Instituiu de fato a medida foi a Emenda
Constitucional n° 22, de junho deste ano.

Polêmicas

Professor de Teoria Geral do Estado da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais durante 47
anos, o professor Carvalho tem 72 anos de idade e
considera que os dois pontos mais polêmicos do
anteprojeto são a escolha de critérios para divisão
dos distritos e a composição da comissão que,
depois de aprovada a regulamentação da medida,
irá proceder essa divisão em cada Estado.

Segundo ele, a escolha de critérios "vai balan-
çar o coreto". Os parlamentares que tiverem vota-
ção em todo o seu Estado, por exemplo, vão
reclamar muito, em sua opinião. Ele acredita que
se todo o processo de regulamentação do voto
distrital misto — qüe passa pela atual comissão,
pelo Ministério da Justiça diretamente, pelo Pala-
cio do Planalto, Congresso e Tribunal Superior
Eleitoral — for demorado, não haverá tempo para
os candidatos de 1986 reestudarem suas campa-
nhas feitas até agora.

Em relação à comissão que vai determinar a
divisão dos Estados em distritos, ele dã razão à
fonte do TSE que reclama o direito de que a
Justiça Eleitoral seja responsável por esta tarefa.
Uma das hipóteses contidas no anteprojeto — a de
que a divisão fique a cargo dos governadores — é"absolutamente inaceitável", como também des-
carta a participação de representantes do IBGE e
da Secretaria de Justiça.

A forma que lhe parece mais satisfatória —
disse — é a de formação de uma comissão com
representantes de cada Partido, designados pelo
presidente do diretório regional. Esta comissão
faria um esboço de divisão do Estado em distritos,
como sugestão à Justiça Eleitoral, "para não ultra-
passar a sabedoria dos juizes".

Francelino pede
reunião do PDS

Belo Horizonte — Após admitir que o projeto
político do Presidente Joáo Figueiredo não teve
nas eleições de 15 de novembro o desempenho
desejado, o Governador de Minas, Francelino Pe-
relra, em seu discurso de mensagem de fim de ano
ao seu secretariado, disse ontem que, "no caso do
Partido Democrático Social, considero oportuno
— e até inadiável — a convocação pelo diretório
nacional de uma reunião dos dirigentes de todos
os diretórios regionais".

Nela iremos proceder a uma ampla avalia-
çâo do nosso desempenho em cada Estado, pois o
resultado das eleições gerou situações diversas em
cada um deles, e é preciso que haja uma linha
comum de atuação — afirmou Francelino Pereira.
Para o Governador mineiro, apesar dos resultados
não esperados nas urnas, o Presidente Figueiredo
conseguiu implantar a conciliação no país, Hque
será essencial para o cumprimento de uma nova
etapa da nossa vida política: a elaboração de uma
reforma constitucional, nascida do consenso e
capaz de traduzir a autêntica vontade da nação".

Ainda com relação ao resultado do pleito de 15
de novembro, Francelino Pereira disse que ele
revelou "uma inquietante realidade. Em quase
todo o território nacional voltou a se configurar
um quadro bipolarizado, com a predominância
das duas maiores agremiações políticas brasi-
leiras".

Este é um quadro indesejável, por nâo
traduzir o pais real. Nele torna-se inevitável o
surgimento do voto plebiscitário. incapaz de ex-
pressar todos os matizes do pensamento político
do nosso povo. O multipartidarismo, que está no
próprio centro do projeto de abertura do Presiden-
te João Figueiredo, ainda é um objetivo a ser
alcançado — afirmou.

Francelino Pereira defendeu a existência de"diversos Partidos políticos sólidos, bem estrutu-
rados, próximos do povo e capazes de captar e
entender as aspirações da comunidade nacional.
Os Partidos — defendendo suas idéias e seus
programas — é que oxigenam a vida política tie
uma nação. Impõem-se, portanto, neste momento,
uma reflexão sobre o tuturo de todas as agremia-
çóes pOiiticaa brasileiras", eoneiuiu

"Em principio náo concordo com o ar-
qulvamento", antecipou ontem o Procura-
dor Carlos Rolemberg, representante do Ml-
nlstério Público junto ao Tribunal Regional
Eleitoral, ao ser-lhe encaminhado o relatório
da Polícia Federal que se opõe à abertura de
Inquérito para apurar Irregularidades na to-
talização dos votos da eleição de 15 de
novembro último no Rio.

Logo no inicio da sessão do TRE, às
19h50mln, o presidente do Tribunal, Desem-
bargador Marcelo Santiago, leu rapidamen-
te a comunicação do Superintendente Re-
glonal da Polícia Federal, Waldir Zacharias,
determinando ao delegado Carlos Toschl o
arquivamento da investigação preliminar
sobre as denúncias de irregularidades no
trabalho de computação feito pela Procon-
sult.

Ausência de provas

Em sua breve conclusão anexa ao pro-
cesso, o Superintendente Zacharias alega
que ordenou o "arquivamento dos autos"
diante da "absoluta ausência de elementos
caracterizadores de irregularidades". Antes
da sessão, os juizes do TRE tiveram acesso
ao documento enviado pela polícia, com
muitos recortes de jornais e dados de inter-
rogatórios, mas o Desembargador Marcelo
Santiago impediu que os jornalistas tam-
bém lessem todo o relatório, alegando"questão de ética".

Depois de ler apenas a conclusão do
relatório, o presidente do TRE pôs o assunto
em discussão. O Juiz José Rodrigues Lema
sugeriu que o documento da Polícia Federal
fosse encaminhado ao representante do Mi-' nistério Público, a quem "cabe" opinar so-
bre o destino da investigação policial. Lema

jn
lembrou que, há algum tempo atrás, fora
contra a realização da perícia técnica na
Proconsult, por Iniciativa do TRE, porque
entendia que isso não competia ao Tribunal.
O pedido de pericia havia sido feito pelo
Promotor Celso Barros, encarregado de
acompanhar a investigação policial como
representante do Ministério Público. '

Os demais juizes votaram a favor da
proposta de Rodrigues Lema e o presidente
do Tribunal, Imediatamente, comunicou
que o relatório seria encaminhado ao Pro-
curador Carlos Rolemberg. Este prometeu
examinar o processo "o mais rápido possi-
vel", embora náo tenha legalmente um pra-zo fixo. Depois disso, vai requerer "o quê'for
de direito".

Distante do microfone, o Procurador
adiantou que só terá o relatório em máos
segunda-feira. Quando terminar de exami-
ná-lo, vai manter contato com o Promotor
Celso Barros, para acertarem uma iniciati-
va, se possível comum. Mas antecipou:

Em principio, não concordo com o
arquivamento.

Explicou que os interrogatórios feitos
pela Polícia Federal podem náo ter "elemen-
tos comprobatórios" de indícios de fraude,"mas o confronto" com outros elementos já
requisitados pelo Promotor "podem condu-
zir à abertura de Inquérito".

O parecer do Procurador Carlos* Rolem-
berg sobre o relatório da Polícia Federal será
submetido ao TRE em sessão plenária. Pes-
soas que estiveram no gabinete do presiden-
te do TRE antes da sessão de ontem à noite
revelaram que os juizes demonstraram satis-
facão com o relatório da Polícia Federai.

Era o que nós pensávamos — teria
dito um juiz.

-As alternativas para o caso-
Há três alternativas, agora, em tomo

do caso Proconsult:
— O Procurador pode pedir arquiva-

mento, por entender que o relatório da
Policia Federal foi esclarecedor e que não
há indícios de fraude na totalização dos
votos da última eleiçáo do Rio de Janeiro.
Neste caso, nâo existe recurso, nem mes-
mo se este partir do presidente do TRE,
Desembargador Marcelo Santiago;

—- O Procurador pode pedir abertura

de inquérito, que seria realizado pela Po-
lícia Federal com acompanhamento do
Promotor designado. No caso, o Promo-
tor é Celso Barros.

— O Procurador poderá remeter a de-
cisão à primeira instância, isto é, o juiz da
primeira Zona Eleitoral o mandaria a
exame do Promotor Celso Barros, que
poderá pedir arquivamento ou abertura
de inquérito.

Delfim Vieira
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Carlos Alvarez, técnico do Serpro, censurou a Proconsult

Técnico acha perícia impossível
Carlos Alvarez, técnico do Serpro que

participou da auditoria na Proconsult enco-
mendada pelo TRE, reafirmou ontem a "to-
tal impossibilidade" de se fazer uma perícia
com base no programa-fonte que gerou os
erros na totalização, porque "os originais
foram destruídos".

Censurou esse procedimento da Procon-
sult, "que devia ter guardado os originais,
diante da suspeita de fraude". Durante sua
auditoria. Alvarez teve uma explicação da
firma que considera circunstancialmente"insatisfatória": o programa-fonte errado foi
destruído simplesmente porque o novo esta-
va correto.

Procedimento incorreto

Saber se houve ou nào tentativa de
acobertar programa fraudado "competia à
policia e não ao Serpro", alegou Carlos Alva-
rez, que, a convite do Desembargador Mar-
ceio Santiago, foi ontem ao TRE, opinar
sobre vários pedidos do Promotor Celso Bar-
ros. feitos em sua terceira representação ao
TRE.

O técnico do Serpro informou que, no
transcorrer na auditoria na Proconsult, ob-
teve todos os dados possíveis, sem proble-
ma, menos os originais do programa-fonte.
Esclareceu que muitos centros de compu-
tação. por conveniência ou limitações pró-
prias. costumam destruir os originais.

Mas isso — acrescenta — não deveria
ter sido feito pela Proconsult, já que seus
resultados estavam sob suspeiçâõ.

Nas primeiras totalizações da Procon-
sult, os votos em branco e nulos não apare-

. ciam. Depois começaram a surgir em índices
elevados, a tal ponto que poderiam gerar no
final um resultado surpreendente em rela-
ção às prévias favoráveis ao candidato Leo^
nei Brizola.

Carlos Alvarez admitiu, ontem, que se
tivesse o programa-fonte original em mãos,
poderia, sem problema, determinar se havia
intenção deliberada de fraude, pela sucessão
de comandos.

E isso eu faria tranqüilamente, embo:
ra minha missão não fosse policial. .Mas
quando começamos a auditoria, a situação
já era outra, diferente: o programa estava
consertado.

Alvarez passou a maior parte da tarde
no gabinete do Desembargador Marcelo
Santiago, que aprontava seu despacho a
representação do Promotor Celso Barros,
que pede vários documentos, entre eles;
boletins oficiais de números um a dez (os
boletins errados); mapas discriminados dé
cada seção eleitoral e os mapas com resulta-
dos das seções; esclarecimentos sobre a ine-
xistència de programa-fonte e o registro das.
alterações feitas no decorrer da totalização;
sobre a falta de teste do programa-fonte
antes da totalização oficial e de registro
formal dos acertos. j
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Generais Venturini
e Coelho Neto vão
para a reserva

Brasília — O Ministro Extraordinário para
Assuntos Fundiários, General Danilo Venturini,
pediu anteontem sua passagem para a reserva do
Exército, antecipando-se, assim, à chamada quota
compulsória, que atinge hoje a carreira do chefe do
gabinete do Ministro do Exército, General José
Luiz Coelho Neto, de mais dois generais-de-divisào
e outros quatro generals-de-brigada.

Prevista no Estatuto dos Militares para ser
aplicada anualmente, caso não sejam atingidos os
índices mínimos de promoção nas diferentes pa-
tentes, a quota compulsória sacrifica sempre a
carreira de oficiais mais antigos. Seu objetivo é
garantir regularmente a renovação dos quadros de
oficiais. O gesto do Ministro Venturini, segundo
uma fonte do Exército, visou poupar seu amigo
Figueiredo do constrangimento de transferi-lo pa-

Arqulvo-~26/05/Bl

ra a reserva.
Compulsória

Em 1982, houve uma movimentação de apenas
cinco generais no quadro de generais-de-divisão, o
qüe significa a aplicação da quota compulsória em
três militares da mesma patente, pois o quadro é
composto de 32 oficiais e o Estatuto dos Militares
exige que a renovação anual seja de um quarto, ou
seja, de oito.

De acordo com o Almanaque de Oficiais do
Exército, os três generais-derdivisão mais antigos
do quadro sáo, em ordem cronológica: José Luiz
Coelho Neto, chefe de gabinete do Ministro do
Exército; Antônio da Silva Campos, comandante
da 7a Região Militar, de Salvador; e Moacyr Perei-
ra, comandante da 4a Divisão de Exército, de Belo
Horizonte. A carreira deles só seria preservada se
houvesse, até hoje, abertura de vagas no posto,
pois não houve promoções para general-de-
Exército — o mais alto posto — no dia 25 de
novembro.

No quadro generais-de-brigada, cuja renova-
ção anual exigida é de 16 generais, a quota com-
pulsória previa a transferência ex-officio de seis
generais. Entretanto, com a morte do General
Antônio Vistaines Santos Rocha, há 20 dias, e a
decisão do General Danilo Venturini de se anteci-
par à quota compulsória — os dois seriam certa-
mente atingidos — esse número foi reduzido para
quatro.

No quadro de generais-de-brigada, os quatro
mais antigos são: Domingos Fragomeni, diretor de
Patrimônio do Exército; José Apolônlo, chefe de
gabinete do Estado-Maior; Luiz Henrique de O.
Domingues, chefe da Agência do SNI no Rio; e
Zaldir de Lima, comandante da 14a Brigada de
Infantaria Motorizada, de Florianópolis.

Todos eles, entretanto, permanecerão em seus
cargos até o dia 15 de março, quando o decreto do
Presidente será publicado no Diário Oficial. Além
disso, a passagem para a reserva não afeta o
General Danilo Venturini, pois não impede que
continue em suas atuais funções, como Ministro
Extraordinário de Assuntos Fundiários e secreta-
rio-geral do Conselho de Segurança Nacional.

Análise da Notícia

O cumprimento
rigoroso da lei

Zenaide Azeredo
Brasília — A lei acima de tudo, no caso

específico de promoções e aplicação da quo-
ta compulsória a militares. Esta a conclusão
a que se pode chegar diante do quadro apre-
sentado hoje, quando são transferidos para a
reserva, ex-officio, sete generais, dentre os
quais o General-de-Divisão José Luiz Coelho
Neto.

Embora sua transferência para a reserva,
prevista há mais de 1 ano por quem conhece
bem o Estatuto dos Militares e o Almanaque
de Oficiais do Exército, pudesse ter sido
evitada pelo Presidente da República, com o
aval do ministro titular da Força Terrestre,
nada foi feito para manter o general na ativa
e garantir-lhe a quarta estrela.

Coerência
Uma das explicações dadas por analistas

militares, ligados ao Palácio do Planalto,
refere-se à manutenção da linha de coerência
adotada pelo Presidente João Figueiredo
desde que assumiu o Governo, em relação
aos militares.

Na realidade, da mesma forma que man-
tém, nas promoções de oficiais-generais, o
critério de não modificar a ordem cronológi-
ca dos nomes enviados à sua mesa pelos
altos comandos das Forças, o Presidente
João Figueiredo não quis se utilizar dos
possíveis artifícios existentes para livrar ofi-
ciais-generais da chamada quota compulsó-
ria, ao contrário do que ocorreu durante o
Governo do Presidente Geisel, que de uma
vez chegou a criar cinco vagas para "salvar"
da compulsória o General Gustavo Moraes
Rego.

O ano de 1982 foi pobre em vagas dentro
do Exército e, caso o Governo quisesse real-
mente promover o General Coelho Neto a
quatro estrelas, visto que esta seria uma
maneira de livrá-lo da reserva, poderia ter
criado para as promoções de novembro pelo
menos quatro vagas, embora só lhe fosse
necessárias duas: as vagas das embaixadas
já ocupadas por militares — Iraque e Para-
guai —, a chefia do EMFA, que depois de 11
anos saiu do Exército para a pasta da Aero-
náutica, e a presidência da Imbel (Indústria
de Material Bélico do Exército), de onde saiu
o General-de-Exercitu Ainaiao Calderari pa-
ra ser substituído, por um civil, José Luiz
Wihitaker. Eliminadas suas possibilidades
de promoção no dia 25 de novembro, restava
ao General Coelho Neto uma última chance:
o surgimento de três vagas de general-de-
divisão até 31 de dezembro, o que não
ocorreu.

Especulação ou não, o fato é que, ao lado
da manutenção da coerência adotada por
Figueiredo, um outro elemento pode ter pe-
sado nesta sua linha de ação: a sucessão
presidencial. O General Coelho Neto, de forte
liderança junto ã tropa, era apontado dentro
do Exército como um dos possíveis cândida-
tos à sucessão de Figueiredo. A passagem
para a reserva diminui suas cnances.

Motorista: por amor à vida, evite bebida
alcoólica nos festejos de fim de ano.

DETRAN/RJ — JB
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Danilo Venturini

Dois estilos diferentes
Danilo Venturini — O diplomata do Palácio do

Planalto. Esta é, Invariavelmente, a opinião de assesso-
res do Presidente Figueiredo sobre o General Danilo
Venturini, 60 anos. Ele exerce no Palácio do Planalto
uma espécie de "poder moderador", equilibrando e
harmonizando as relações entre os vários assessores
presidenciais. Tem sido um defensor entusiasmado da
abertura política. A sua ligaçáo com Figueiredo foi
iniciada em 1964, quando foi seu adjunto-chefe do Gabi-
nete na Agência do Serviço Nacional de Informações rio
Rio, depois seu chefe de gabinete do SNI, 1978, e em 1979
chefe de Gabinete Militar, até que foi nomeado Ministro
Extraordinário.

Coelho Neto — Se a abertura falhar e a Revolução
precisar de um Govemo forte e duro, o General escolhi-
do para ser o Presidente da República será o General
Coelho Neto. Esta observação foi feita durante o Gover-
no Geisel por um oficlal-general, profundo conhecedor
do sistema e das tendências ideológicas de cada possível
candidato à sucessão presidencial.

Exercendo atualmente o importante cargo de chefe
de Gabinete do Ministro do Exército, o General Coelho.
Neto marcou sua passagem pelo cargo, pelo silêncio.
Esta atitude contrastou com sua maneira habitual de
agir, e que o mostrava como um comandante loquaz e
ardente defensor da revolução de 64, não perdendo
oportunidade de, em pronunciamentos ou entrevistas,
atacar o movimento comunista internacional e a esquer-
da brasileira.

sexta-feira, 31/12/82 ü 1 ° cadernt) a 5
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Coelho Neto

1834.0 País ainda sente as conseqüências da abdicação de Pedro I. A economia sofre.

1888. Abolição da escravatura. Sem esta mão-de- obra a economia vai parar.

1890. Primeiro ano da República. O fim do Império leva o Pais a instabilidade.

1891. Encanamento. O Brasil esta a beira da insolvência.

1914. Guerra na Europa. O Pais não escapa da crise.

1929. Estoura a Bolsa de Nova Iorque. O Brasil vai para o abismo.

^. 1930. Revolução. O Brasil pega fogo.

1939. II Grande Guerra. Desta vez não temos saída.

1954. Morre GetulioVargas. O caos nunca esteve tão perto.

1973.Crise do petróleo. O mundo vai parar

TÇ&3
Alguém ainda duuiçla
da nossa capacida

de enfrentar
e vencer desafios?

®
BANCO (CONOMKO SÁ

Desde 1834, como o Brasil, vencendo desafios.
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Coragem
Incomunicável, no interior de mi-

núsculo e infecto calabouço da peni-
lendária de Punta Rleles, em Montevi-
déu, a uruguaia Lilian Celiberti assis-
tira à passagem do Ano Novo, esta
noite, sem ninguém ao seu lado. Ela
ingressou no Brasil em 1978, protegida
pelas leis brasileiras, mas em novem-
bro daquele ano foi seqüestrada por
policiais gaúchos e militares uru-
guaios e levada presa para o seu pais.

Enquanto seus seqüestradores es-
tarâo reunidos hoje com asfamüias,
para os festejos, Lüian não poderá ver
seus filhos, Camüo e Francesca, nem
seus pais. No Natal, ela já fora transfe-
rida da cela para o calabouço e nâo
pôde receber a visita de ninguém. A
nova punição foi uma represália das
autoridades penitenciárias à coragem
de Lilian, que denunciou, novamente,
a uma Comissão de Direitos Humanos
da ONU, os maus-tratos infligidos pe-
los guardas da sinistra Punta Rieles,
ás suas infelizes colegas de cativeiro.

¦ ¦
Estranha punição essa, como fo-

. ram estranhas as punições aplicadas
aos responsáveis por esse estranho e
vergonhoso caso para o Brasü, que
evidenciou a existência de operações
conjuntas de polícias polüicas da
América do Sul.
„, Agora, no decorrer desta semana,
um delegado da Policia Federal, que
investigou o caso, poderá ser denun-

, ciado pela Justiça gaúcha. O delegado
é acusado de fraudar a Justiça, ao
anexar interrogatório de um motoris-
ta de táxi de Bagé, que acusa o poli-
ciai de tê-lo pressionado a assinar o

s documento, para justificar uma falsa
saida de Lilian, espontaneamente, pa-
ra o Uruguai, quando ela foi carrega-
da pelos seus seqüestradores.

¦ ¦
Estranho caso esse em que a vüi-

ma, Lilian, cumpre pena de prisão e
passa o fim de ano num calabouço,
enquanto os seqüestradores, todos sol-
tos, comemoram a passagem do ano.

Mas se Lilian perdeu, injustamente,
a liberdade, manteve a coragem. Ao
denunciar, mesmo presa, os maus-
tratos dos guardas penitenciários.

Coragem que falta ao Governo bra-
sileiro para exigir do Uruguai a liber-
tação de Lilian e sua devolução ao
Brasil.

Coragem de uma mulher solüária,
na noite do ano novo, à espera da
liberdade e da Justiça.

Sem matrícula
Brizola recebeu diploma.
Depois de trancar matricula em 64.

Não emagreceu
No sábado passado, às 16h30min, o

Governador Francelino Pereira che-
gou ao Prontocor, em Belo Horizonte,
com o semblante preocupado. Em pie-
na tarde de Natal, era o primeiro poli-
tico a entrar no hospital, onde o Vice-
Presidente Aureliano Chaves estava
se submetendo a uma cirurgia.

O Governador de Minas permane-
ceu por mais de duas horas, sem con-
seguir dos médicos uma palavra tran-
qüilizadora. Nos dias seguintes, voltou
sempre, uma, duas, três vezes ao dia,

:: sem conseguir se avistar com o Vice-
Presidente, que só deixou o CTI ao
meio-dia de anteontem.

¦ ¦ ¦
Ontem às 16h30min, o Governador

Francelino Pereira chegou ao Pronto-
cor, em companhia do colega paulista
José Maria Marin. E pela primeira vez
pôde conversar com Aureliano Cha-
ves, durante um quarto de hora.

O Governador de Minas deixou o
hospital aliviado:

— Pensei que depois da operação
ele ficasse mais magro, mas nâo mu-
dou. Está muito bem.

Socialismo
Socialismo moreno é a democracia

praiana: a praia é de todos.

Em Recife
Com a entrada em férias do Juiz

Genival Matias, os processos do escân-
dalo da mandioca e do assassinato do
procurador Pedro Jorge de Melo e Sil-
va vão passar para as mãos do Juiz
Petrucio Ferreira que, como Pedro
Jorge, fez o noviciado entre os benedi-
tinos.

O Juiz Petrucio Ferreira marcará o
julgamento dos suspeitos do assassi-
nato nos próximos 60 dias.

¦ ¦ ¦
O Coronel do Exército Clidenor Li-

ma, Chefe da Agência do SNI em Reci-

fe, e uma das autoridades que mais se
empenharam no esclarecimento do as-
sasslnato do procurador Pedro Jorge,
será o futuro comandante da Polícia
Militar de Pernambuco, na adminis-
tração Roberto Magalhães.

O Major PM José Ferreira dos San-
tos, que aparece como suspeito de ser
um dos mandantes do crime, nâo terá
vida fácil.

Conversa
Conversa entre dois empresários na

Rua da Quitanda:Para onde vai o Brasil em 1983?
Náo sei. Sei que em 82 foi ao

Fundo.

Constrangimento
Do Governador Amaral de Souza,

em fim de mandato:
— Os mandatos dos Governadores

deveriam terminar, sempre, no dia 31
de dezembro, para o novo Governador
assumir no primeiro dia útil de janeiro.
Pelo esquema atual, subsiste uma si-
tuaçáo anômala, em que o novo Go-
vernador, eleito, não pode assumir,
mas ò Governador em exercício fica
em situação constrangedora.

O novo Governador do Rio Grande
do Sul, Jair Soares, está passeando na
Europa com a família e volta dia 10 de
janeiro, para iniciar os entendimentos
de formação do seu secretariado.

Crise universal
Do Ministro-Chefe do Gabinete Mi-

litar da Presidência da República, Ge-
neral Rubem Ludwig, sobre a crise que
levou o Brasil ao FMI:

— A crise, às vezes, pode ser até
benéfica, ao transmitir um sentimento
de coesão e otimismo, para que juntos
superemos estes problemas. Se só o
Brasil estivesse em crise, a situação
seria terrível. Mas o fato é que a crise é
um fenômeno universal, do qual o país
não está livre.

Precaução
O Vice-Presidente Aureliano Cha-

ves, um político precavido, é também
prudente, quando se trata de sua
saúde.

Internou-se num hospital especiali-
zado em doenças do coração para sub-
meter-se a simples drenagem de um
abscesso. E no hospital do irmão, o
cardiologista José Vieira de Men-
donça.

Este garante que o Vice-Presidente
não sofre do coração, mas revelou an-
teontem que Aureliano Chaves come-
çou a se queixar de dores quando foi à
sua clínica, há cerca de 20 dias, "para
uma revisão cardiológica de rotina".

Sem parlamento
— Enquanto eu estiver no poder,

não haverá nunca mais democracia
parlamentar no Suriname.

Esta declaração de Desi Bouterse,
ditador do Suriname, põe por terra
qualquer ilusão de algo parecido com
um processo democrático naquele
país fronteiriço.

Para que a democracia parlamen-
tar volte ao Suriname, será necessário
antes afastar Desi Bouterse do poder.

Niterói
Uma pessoa ligou para o Hospital

Antônio Pedro e pediu uma ambulãn-
cia para ajudar o vizinho que punha
sangue pela boca.

O Hospital náo atendeu. Deu ou-
tros endereços que também não aten-
deram. , .

Resultado: uma ambulância do
INAMPS, posto de urgência, chegou
uma hora depois da morte do doente.

Gente também é lixo em Niterói.

Recuperação
O Governo boliviano transferiu pa-

ra a reserva três generais do Exército ,
que jã ocuparam o cargo de Presidente
da República: Alberto Natusch Busch,
Celso Torrelio e Guido Vildoso.

O ex-Presidente Garcia Meza,
atualmente exilado na Argentina, de-
pois de expulso das Forças Armadas
bolivianas, terá de responder à Justiça
por outro escândalo: um depósito, em
seu nome, para pagamento de merca-
dorias no valor de US$ 1 milhão, en-
contrado por agentes aduaneiros.

¦ ¦ ¦
Ao punir e afastar militares corrup-

tos, a Bolívia vai reconquistando, aos
poucos, sua dignidade de país sobera-
no; deixa de ser uma hacienda de um
grupo explorador de tóxicos, para
ocupar um lugar entre as nações.

Lance-livre

l

O General Golbery do Couto e Silva
veio ao Rio terça-feira e voltou na
quarta a Brasília. Esteve com o ex-
Presidente Ernesto Geisel e visitou
amigos, para desejar-lhes boas entra-
das. O ex-Ministro-Chefe da Casa Civil
nâo está excessivamente preocupado
com as nuvens negras que se anun-
ciam para o próximo ano.

O presidente do Banco Central, Car-
los Geraldo Langoni, esperou pacien-
temente numa pequena fila, anteon-
tem, para conseguir lugar e jantar no
restaurante Grotta dei Maré. Quando
chegou sua vez, sentou-se.

O Deputado Luis Eduardo Maga-
lhães, eleito para a Assembléia Legis-
lativa da Bahia, recebeu 179 mil 522
votos e não 218 mil, como foi noticiado
ontem.

O presidente âa Itaipu Binacional e
da Eletrobrás, Sr Costa Cavalcanti,
almoçou ontem num restaurante da
cidade com amigos. Ao retirar-se,
cumprimentou o garçom: "Feliz Ano
Novo". Quando o garçom respondeu
Costa Cavalcanti já se retirava e nào
ouviu: "Feliz década, doutor, feliz dé-
cada".

Estão adiantados os entendimentos
entre o PDT e o ex-Governador do

Espírito Santo, Elclo Alvarez. Político
formado na Arena, ele hoje é acusado
de responsável pela derrota do PDS,
ao ajudar a candidatura do candidato
do PMDB, Gerson Camata. O interlo-
cutor entre Elcio Alvarez e o Governa-
dor Leonel Brizola é o ex-Deputado
Mario Gurgel.

Há ruas estreitas, como a Visconde
Silva, em Botafogo, com muito tráfe-
go. A situação já é dificil para o fluxo
do trânsito; mas lá se permite o esta-
cionamento dos dois lados do meio-
fio. Fica tudo embolado. E na hora da
saida dos colégios, quando mães e
motoristas estacionam em fila dupla,
náo há o que passe pela Visconde
Silva. Um bloqueio total.

Já estão abertas as inscrições para o
Curso de Planejamento e Programa-
ção de Marketing na Faculdade da
Cidade, que será dado pelo Professor
Davino Pontuai Machado, de 4 a 20 de
janeiro.

O candidato do PT ao Governo do
Rio, Lisâneas Maciel, está descansan-
do da campanha, numa fazenda do
interior. Mas o Partido discute sua
posição, em relação ao Governo Bri-
zola: oscila entre o apoio crítico e a
oposição sem sectarismos.

Andreazza
exalta a
ação do BNH

Brasília — O Ministro do
Interior, Mário Andreazza,
afirmou que o seu minlsté-
rio "encerrou o ano de 1982
com saldo significativo de
realizações, tendo sido um
dos principais agentes da
prioridade à área social,
estabelecida pelo Gover-
no". Destacou a contrata-
ção de 700 mil moradias. A
programação na área habi-
tacional, disse, permitiu a
inauguração de um con-
junto habitacional por dia
útil do ano.

Ele anunciou que no pró-
ximo ano serão assinados
contratos para a constru-
çáo de 800 mil casas popu-
lares, em busca da meta de
contratação e construção
de cinco milhões de mora-
dlàs até o final do Governo
Figueiredo, em 1985. No to-
cante a inaugurações, dis-
se que "serão entregues
em 1983 dois conjuntos ha-
bitacionais a cada dia cor-
rido do ano, um total de
720 conjuntos habitado-
nais estará concluído e en-
tregue à população em 83.

Outro setor abordado.
pelo Ministro Andrezza foi
o de saneamento básico
(água e esgoto) atendido
pelo Planasa (Plano Nacio-
nal de Saneamento), tam-
bém administrado pelo
BNH. Em 1970, lembra An-
dreazza, a população bra-
sileira abastecida de água
era de 20 milhões de pes-
soas: "Em 81 já atingia 65
milhões e até 85 prevê-se o
abastecimento de 85% da
população brasileira".

luiz Carlos David
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Godinho viajou com a mulher Gabriela, convicto da absolvição

Motorista: para ver nascer 83, não
se exceda na bebida.

DETRAN/RJ — JB

chumascmh Jp^Jfc m.

COMUNICA

QUE ESTARÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE —
ALMOÇO E JANTAR — NOS DIAS 31/12 e 01/01
ILHA — IPANEMA — BARRA — NITERÓI
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hollywood
Reveillon Rádio Cidade. Da 0 hora às 6 horas.

FM 102,9. Patrocínio Hollywood.

Godinho
retorna a
Portugal

O cantor português Sér-
gio Godinho e sua mulher,
Gabriela, embarcaram, on-
tem, âs 18h, no vôo 396 da
TAP, para Portugal.
Cumpriu-se pela segunda
vez um decreto de expul-
são contra Godinho. Ape-
sar disso, o cantor despe-
dlu-se dos amigos e do
Brasil dizendo: "Nào abro
mão de ter esperanças de
voltar. Entre Brasil e Por-
tugal, não será tanto o mar
que nos separa".

A Policia Federal náo te-
ve o trabalho que o decreto
estabeleceu. Sérgio Godi-
nho, acompanhado do de-
legado do Instituto de Imi-
gração do Consulado Por-
tuguês, Jaime Conde, com-
pareceu espontaneamente
à Policia Federal para assi-
nar o termo de expulsão e
ser liberado para viajar. No
aeroporto, onde também
chegou só com Jaime Con-
de, de táxi, os policiais flze-
ram questão de cumprir o
decreto. Pelo menos seis
agentes conduziram o can-
tor pelo saguão, até a sala
de embarque.
ABSOLVIÇÃO

Passava um pouco do
meio-dia, quando Sérgio
Godinho e Gabriela chega-
ram ao Sindicato dos Mú-
slcos. Ali — onde funciona
o Comitê de Defesa dos
Direitos da Pessoa Huma-
na, criado em função do
caso de Godinho — o can-
tor reuniu a imprensa para
se despedir do Brasil. Num
texto de 16 linhas, Sérgio
contou suas mágoas, ale- •
grias e esperanças, terml-
nando assim:

Deste país que eu amo,
parto, portanto, com a má-
goa e a alegria. E, uma vez
absolvido, hipótese queé
para mim uma grande es-
perança, serei, enfim, de-
volvido do ventre do equi-
voco para p mundo da 11-
berdade. E poderei, então,
pensar em voltar, contar-
vos, da melhor maneira
que souber, as minhas his-
tórlas e ouvir, atenta e
apaixonadamente, o que
vocês terão para me con-
tar. Entre Brasil e Portu-
gal não será tanto o mar
que nos separa".

Para Sérgio Godinho,
seu caso serviu para esti-
mular o intercâmbio
cultural entre os dois pai-
ses. Segundo ele, em Por-
tugal, só se conhece do
Brasil a ponta do iceberg e
vice-versa. Reconhece que
sua prisão e expulsão ser-
viram para torná-lo conhe-
cido:

— Por esse aspecto, foi
positivo; mas que amargo
preço a pagar por um su-
cesso.

O reflexo do caso Godi-
nho só vai aparecer, na
prática, quando seu disco,
Coincidências, for lançado
no Brasil, em maio. Foi pa-
ra preparar esse disco, on-
de tem parcerias com com-
posltores e cantores brasi-
lelros, que Godinho velo
ao Brasil. O trabalho foi
interrompido com sua pri-
são e expulsão, mas o can-
tor o recomeçara em Por-
tugal. Fagner e Ivan Lins
terão participação vocais
ho disco.
OFENSA

Depois de passar 33 dias
preso por ter sido autuado
em flagrante por porte de
maconha, ganhar um ha-
beas corpus, mas conti-
nuar sub judice e ameaça-
do de cumprir uma pena
de, no mínimo, um ano e
seis meses de prisão, Godi-
nho não viu sua expulsão
como uma medida ofensl-
va, por parte do Governo
brasileiro.

Segundo o cantor, a ex-
pulsáo foi a única medida
viável para permitir que
voltasse a Portugal, onde
vive com a família e traba-
lha. Considera, porém,
uma medida transitória.
Sérgio Godinho disse não
entender, desta vez, a eau-
sa de sua prisão — já que
nega o porte de maconha
— e da expulsão do país.
Quando foi preso e expul-
so, em 1971, em Ouro Pre-
to, ele reconheceu "o cará-
ter político do ato".

O processo criminal con-
tra Sérgio Godinho conti-
nua a correr na 4* Vara
Criminal. No dia 22 de fe-
vereiro, o advogado Hum-
berto Teles — Godinho fez
questão de pedir aos agen-
tes federais para recuar ai-
guns passos e abraçá-lo
antes de embarcar—apre-
sentará a prova da defesa.
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inscrições abertas

INF.: R. CONSELHEIRO FERRAZ, 27
Tels.: 201-5743 e 201 4593
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0 casal sem guarda-chuva improvisou com

Seca em Minas e na
Bahia deixa lago de
Sobradinho sem água

Salvador — O lago formado pela Barragem de
Sobradinho, localizada na Região do Médio Sao Fran-
cisco, está com um déficit de quatro milhões de metros
cúbicos de água em relação ao seu volume normal. Isto
se deve à seca que castiga vários municípios de Minas
Gerais e da Bahia, por onde passa o Rio São Francisco,
que teve o seu leito normal também diminuído.

Ontem, a Barragem de Sobradinho estava rece-
bendo 1 mil 500 metros cúbicos de água por segundo do
Rio São Francisco e tendo de liberar 2 mil metros
cúbicos por segundo para alimentar suas turbinas e
mais o Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso. Este é
o limite mínimo de água que Sobradinho pode liberar,

' sob pena de causar alterações no sistema operacional
da Companhia Hidrelétrica do Sâo Francisco.

O gerente regional de operação da Chesf em Sobra-
dinho, Severino José da Silva, informou, ontem, que,
normalmente, o lago da represa acumula 26.bilhões de
metros cúbicos de água, mas que, atualmente, esse
Volume está reduzido a 22 bilhões, exatamente porque
a água recebida naturalmente do Rio São Francisco
está sendo menor do que a quantidade que a barragem
é forçada a soltar.

Apesar disso, Severino José da Silva afasta qual-
quer possibilidade de a seca na Bahia e em Minas
Gerais vir a afetar a geração de energia porque, segun-
do ele, a água acumulada em Sobradinho ainda é
muita e já há notícias de chuvas no Alto Sáo Francisco.

Analisando o mapa de comportamento do São
Francisco, o gerente de operações da Chesf em Sobra-
dinho informou que, enquanto no dia 23, no município
de São Francisco, em território baiano, o riò apresenta-
va uma vazão normal de 1 mil 282 metros cúbicos por
segundo, ontem, essa vazão havia aumentado para 2
mil 056 metros cúbicos, por causa das chuvas que
caíram nos últimos dias naquela área. Ontem, tam-
bém, ele recebeu informações de mais chuvas em Sáo
Romão (MG) e São Francisco, assim como em pratica-
mente todos os municípios da Região do Alto Sáo

Acostumado a analisar diariamente os dados esta-
tísticos relativos à vazão do São Francisco, Severino
informou que, normalmente, a partir de novembro, a
vazão do rio começa a aumentar, até chegar a época
das enchentes, em fevereiro. Isso leva a que sejam
realizadas manobras na barragem.

No ano passado, por exemplo, quando as chuvas
começaram em novembro, a Barragem de Sobradinho
passou a liberar mais água do que a vazão normal,
exatamente para se prevenir para a chegada das
enchentes. Este ano, porém, está acontecendo o con-
trário, pois não choveu em novembro e, ontem, as
comportas estavam fechadas. A água que saía de
Sobradinho era unicamente pelas turbinas de geração
de energia e na quantidade mínima exigida pelo Com-
plexo Hidrelétrico de Paulo Afonso.

um saco plástico uma capa contra a chuva
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SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS OA D.G.
O DIRtíOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

LOCAL leva ao conhecimento dos interessados que até as
14:00 horas do dia 14/01/83 na Rua México n° 128 — 4o andar,
na Cidaae do Rio de Janeiro, serào recebidas as propostas
comerciais relativas a Tomada de Preços nc 113/82 para
execução do SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS DA D.G.

2. O Aviso de Licitação contendo ás condições de habilita-
ção. especificações e demais detalhes, encontra-se à disposi-
çao flbs interessados na Seção de Cadastro de Fornecedores.
Serviço de Compras e Alienações, no endereço acima indicado,
no norario de 10 30 às 18.00 horas onde tamDém serão
prestados maiores esclarecimentos

Riu ae Janeiro. 28 de dezembro de 1982 (P

Motorista para ver nascer 83, nào
se exceda na bebida.
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Tempo será nublado
a encoberto e
ainda pode chover

O tempo hoje será nublado a encoberto, com
chuvas esparsas, segundo o Serviço de Meteorolo-
gia, que indica também haver possibilidade de as i
chuvas continuaram nas próximas 24 horas. A
temperatura,permanecerá estável como ontem,
que registrou 30.8 graus (máxima), em £angu, «k,
18.9 (minima) no Alto. da Boavista: .,(

As fortes chuvas que voltaram a cair causaram
urna série de transtornos: o Aeroporto Santos
Dumont fechou às 17 horas para pouso e às 18h
para decolagem, reabrindo somente às 20h40min.
Os bombeiros saíram diversas vezes para casos de
ameaça de desabamento e atender em ruas inun-
dadas. O tráfego tornou-se lento, com muitas ruas
intransitáveis nos subúrbios.

Carros enguiçam

Dezenas de carros enguiçaram ao tentarem
ultrapassar ruas cheias de água. Houve inundação
na Travessa Manuel Martins, em São Gonçalo, e
na Rua Honório Ernesto, 395, em Nilópolis, onde
os bombeiros tiveram que socorrer várias pessoas
que ficaram ilhadas.

Na Rua das Camélias, em Niterói, os bombei-
ros cortaram uma árvore, que ameaçava cair
sobre uma casa. Um barraco desabou no Morro
dos Telégrafos, em Mangueira, e 10 pessoas fica-
ram feridas; dois barracos vizinhos foram interdi-
tados.

No Morro dos Macacos, no Lins, alguns barra-' cos desabaram, deixando desabrigadas dezenas
de pessoas. E na Rua Juvenal. Galeno, 40, em
Bonsucesso, houve desabamento, sem vítimas.

Rio pode ter chuva
em dobro em dezembro

— Desde novembro o tempo tem estado nu-
blado, encoberto, com pancadas de chuva. A mé-
dia do mês de dezembro, calculada em mais de 30
anos de estatísticas, é de 126,9 mm no Rio; mas até
agora nós já temos um índice pluviométrico de
205,8 mm e, com as chuvas de hoje e amanhã,
provavelmente a normal de dezembro será dobra-
da — comentou Luís Carlos Austin, meteorològis-
ta do 6o Distrito de Meteorologia (RJ e ES), no
Centro de Análise e Previsão. Ele prevê chuvas
para a passagem do ano.

Luís Carlos considerou.ainda comum chover
nos meses de novembro a março. "O mês de
janeiro de 81 foi encoberto e a minha certeza vem
do fato de que tirei férias nessa época e entrei pelo
cano", lembrou o meteorologista.

Sempre lembrando em conta que nas regiões
tropicais o comportamento das estações é incons-
tante, com particularidade das outras estações do
ano interferindo no verào, Luis Carlos afirmou que"nâo existe previsão a longo prazo, nos EUA está
ocorrendo uma grande nevasca e, caso fosse pre-
vista, não deveriam ter morrido 26 pessoas. Você
tem apenas tendências baseadas em probalidades
matemáticas, a fotografia de satélite é uma das
ferramentas de trabalho".

Com o satélite, os meteorologistas puderam
ter alguma noção do tempo no mar, que represen-
ta 3/4 da superfície terrestre, antes desprovida de
informações meteorológicas Mesmo assim, os pre-
visores, como os antigos oráculos de Delfos, usam
sempre o condicional para taiar ao tempo. Luis
Carlos considera também impossível ate agora
lazer microprevisões, como prever o tempo do
Flamengo e o ae Sao Coiu8do separadamente.

— Você sai da Zona Sul e vai para a Zona
Norte, o tempo pode estar bom na primeira e ruim
na outra, e as pessoas chzem com isso que a
meteorologia errou "novamente" — explica Luis
Carlos.

Inexistência
de inverno
marcou 1982

Brasília — De uma forma geral,
o ano de 1982, em matéria de me-
teorologia foi marcado por uma vi-
sivel redução de chuvas e pratica-
mente inexistência do inverno,
mesmo nas regiões tradlclonalmen-
te frias do Brasil. Mesmo, assim, o
diretor-geral substituto do Institu-
to Nacional de Meteorologia, Mau-
ríclo Sampaio, disse ontem que as
alterações climáticas que ocorre-
ram em todo o território nào foram
maiores que as do ano de 1981.
Diante das chuvas intensas que co-
meçaram a cair tardiamente este
mês nas regiões Centro-Oeste, Nor-
deste e Sudoeste, o instituto prevê
um janeiro com muitas enxurradas,
trovoadas e granizo.

Ele considerou a inexistência
das geadas no Sul do país como um
fator positivo para certas culturas,
como a do café, mas a redução de
chuvas e até mesmo o seu descon-
trole de precipitação provocou a
perda de muitas outras, sobretudo
de hortigranjeiros. Na região Cen-
tro-Oeste, por exemplo, as chuvas
que costumam cair em meados de
outubro se reduziram nesta época
de plantio e só chegaram com força
em dezembro.

Curiosidade
No Planalto Central, uma

curiosidade: á umidade relativa do
ar baixou a 20% em duas épocas
(agosto e outubro), em vez de uma.
Segundo Maurício Sampaio, esse
fato só ocorreu em 1968, durante os
22 anos de Brasília. Na regiáo Su-
deste, o Estado de Minas Gerais,
sobretudo suas cidades do Norte,
sofreu um longo período de estia-
gem não ocorrido antes por várias
décadas. O mesmo fenômeno ocor-
reu nas regiões Sul e Oeste da

• Bahia, enquanto que o Paraná so-
freu inundações nunca antes vistas
na história, segundo Maurilio.

A irregularidade climática ocor-
rida na região Nordeste em 1982 era
prevista, devido aos exemplos de
quase todos os anos anteriores, e
espera-se que o fato também ocorra
em 1983. O que o instituto ainda
não pode prever é a sua intensi-
dade.

Como os três primeiros meses de
cada ano costumam vir acompa-
nhados de muita chuva, enxurra-
das, ventanias, trovoadas e granizo,
o Instituto Nacional de Meteorolo-
gia costuma a cada final de ano
publicar o seu "Alerta de Janeiro"
que, basicamente, servirá para aler-
tar, como o próprio nome diz, os
produtores sobre as providências
qüe devem ser tomadas com as
culturas do feijão e o milho, geral-
mente colhidas nesta época.

É também nesta, época que a
maioria dos trabalhadores e estu-
dantes entra em férias, passa a cir-
cular pelo sistema rodoviário e flu-
vial, cuja segurança fica reduzida
em conseqüência das condições
meteorológicas adversas e agra-
vadas.

Metrô conclui 2a etapa
no princípio de março

Com a liberação de recursos da
ordem de Cr$ 7 bilhões 600 milhões
pela Empresa Brasileira de Trans-
portes Urbanos, em 1983, a segunda
etapa da linha 2 do Metrô, entre
Maracanã e Irajá — num trecho de
12,5Km — deverá ser inaugurada,
pelo Presidente Figueiredo, até o
dia 10 de março. O anúncio é do
Ministro dos Transportes, Cloraldl-
no Severo, que, depois de uma reu-
nião com as empreiteiras encarre-
gadas das obras, percorreu, em car-
ro especial, todo o trecho até
Inhaúma.

Segundo o presidente da Com-
panhia do Metropolitano, Carlos
Teophllo, cerca de 100 mil passagei-
ros serão transportados diariamen-
te no novo trajeto. Ainda no mês de
março deverão começar a funcionar
linhas de integração metrô-ônibus
ligando a estaçào de Maria da Gra-
ça à Cidade Universitária, na Ilha
do Fundão, e à Ilha do Governador.
O trecho restante, entre Irajá e Aca-
ri, somente será Inaugurado no se-
gundo semestre do ano. "A Pavuna,
pelo menos por enquanto, continua
afastada", conclui o Ministro.

Recursos e dívidas
Cloraldino Severo — que pela

segunda vez, desde que assumiu o
Ministério, visitou as obras do Me-
trô carioca — explicou que os recur-
sos agora destinados pelo Governo
Federal são suficientes para a con-
clusào das obras da rede básica até
Acari. Cr$ 500 bilhões já foram libe-
rados esta semana, para o paga-
mento das empreiteiras, e o restan-
te, Cr$ 7,1 bilhões, deverá ser entre-
gue nos quatro primeiros meses de
1983.

A dívida do Metrô com as em-
prelteiras deverá virar o ano na
casa dos Cr$ 2 bilhões, que, de
acordo com o presidente Carlos
Teophllo,"sâo valores irrisórios que
representam um mès de faturamen-
tó da Companhia ou apenas a me-
tade do montante que passou de
1981 para 1982". A dívida externa,
por outro lado, é de 790 milhões de
dólares, grande parte com prazos
de até 10 anos para a liquidação.

Fazendo um balanço das realiza-
ções do Governo Figueiredo em ter-
mos de Metrô carioca, o ministro
dos Transportes destacou que, em
1979, quando assumiu o Presidente,
havia apenas 4 Km de linhas em
operação. Atualmente, lembrou,' 
são 13,2 km na linha 1 (de Botafogo
à Praça Saenz Pena) e 3 km na
linha 2 (entre Estácio e Maracanã)."Com as novas inaugurações deve-
remos atingir a 28,7 km, restando,
assim, muito pouco para a conclu-
são dos 37 km da rede básica",
acrescentou Cloraldino.

As obras civis das novas esta-
ções da Unha 2, percorridas pelo
ministro em Triagem, Maria da
Graça, Del Castilho e Inhaúma, en-
contram-se praticamente concluí-
das, em fase final de acabamento.
Ontem, ao contrário da primeira
visita, o ministro encontrou opera-

Luiz Fernando Gomes
rios trabalhando. O que está mais
atrasado é a Instalação dos equipa-
mentos operacionais, como tornl-
quetes, rede aérea e sistemas de
bllhetagem que ainda nâo foram
recebidos pelo metrô.

— Atualmente, temos cerca de 1
mil 500 homens trabalhando nestas
obras. Em janeiro seráo ainda mais
1 mil 500, sem contar os operários
que trabalham na montagem do
equipamento técnico fora dos can-
teiros de obra. Num momento de
desemprego, este é um dado bas-
tante significativo que não pode ser
desprezado — disse o Ministro.

Mais trens
Segundo Cloraldino Severo, o

adiamento na conclusão das obras,
até Acari, para o segundo semestre
do ano que vem, deveu-se, básica-
mente, ao número insuficiente de
carros para a operação do sistema,
"o que náo levaria benefícios aos
usuários". O Metrô vai receber, até
março, 12 carros da linha 1 e 18
articulados da linha 2,10 dos quais
serào entregues pela Indústria na-
cional, ainda no mès de janeiro.

— Uma nova remessa de carros
está prevista para outubro, melho-
rando as condições do sistema. Os
trens vão circular com intervalos de
cinco minutos até Inhaúma e de
oito a dez minutos até Irajá. Se
estendêssemos a linha até Acari, de
imediato, num esforço sobre-
humano, este intervalo nào seria
mantido, haveria atrasos e o passa-
geiro seria o maior prejudicado —
explicou Cloraldino.

O Ministro dos Transportes vol-
tou a reafirmar a falta de justlflcati-
vas para a extensão do metrô até a
Pavuna: dlminuiçào para 10 minu-
tos no intervalo dos trens da Rede
Ferroviária Federal, construção da
nova Estação Pavuna da Central e
superlotação da linha 2 com a inte-
graçào metrô—Baixada Fluminen-
se, foram algumas das razoes apre-
spntíicicis

O presidente do metrô, por outro •
lado, garantiu que os projetos para
á extensão do sistema até Copaca-
bana — via Botafogo — e Leblon —
via maciço da Tijuca — já estáo
encaminhados. "Mas só podemos
pensar nisto após a conclusão da
linha 2, prioridade absoluta na rede
básica. Assim mesmo, se houver
disponibilidades de recursos",
acrescentou Carlos Teophilo.

Futebol e metrô
Pelo menos por enquanto, se-

gundo informou Carlos Teophilo, o
metrô continuará sem operar nos
domingos, impossibilitando o aces-
so de torcedores aos jogos do Mara-
cana. Entretanto, o presidente do
metrô explicou que estudos estão

• sendo realizados no sentido de es-
tender o horário da linha 2, para as
23 horas nos dias de jogos noturnos.

Leia "Rumo Social"
(Página 10)
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pfpúe Jornalismo de 1982, cornpost&pek) A<

cativo efe "Manchete"; ViÜas-Bóâô Corrêa, Anâtíste-Político
do «.'Jornal do Bi-asir' a Mau^itôndo Meira, Diretor da. "Re-:
vista Nacional*'/ ,
Vossa homeikgemaasveneeãc^s,;.^^Sto'-com. .''A'geração a^^
des. Páiüo" (PrêmioEsso deJoi^^

. HélioTèixeira, EúiipedesAlcântafa, J. A. Dias Lopes eTales
Alvarenga, com "O futuro abre olaMrae-iia .florestar'?; pu-
bltôUíà na.' 'Bevista Veja" (PrêmioEsso de.Keportag^rti); Re-
glhaldo.Maneritò,'-com "Barcelona, S:dè'julho de l£83'\pu-'
blicada no ¦ "Jornal da;Taj?d:ô,V'(P'ròrnío-Eáôò de .Fotografia);
S. Stefani, oom "Os 403 dias que abalaram um Império. \
publicada na "Itóvista Playboy" (PrêmioEsso de Informa-,
çao Econômica); Celso Arnaldo Araújo, com.' 'Este bebe vai

i morrer para viver", pubücada-na "Revista Manchete"' (Prê-
mioEssode Inf orma.çá.0 Cientifica ou Tecnológica); Qlderná-
rio Touguinhó e Equipe, com "XII Copa do Mundo", publi-,
cada no "Jornal do Brasil" (PrêmioEsso délnforrnaçaoEs-
portiva); Cláudio Barbosa, com "O Apocalipse libertioua sua

. primeira bosta", publicada no "JornalA Crítica" (Prêmio
ÉèsoRegional Norte); RonildoMaia Leite, com "Exü- 800
anos de guerra", publicada' no "Diário, de Pernambuco"
(PrêmioEsso Regional Nordeste); HiramFirmino, com "O
dramaMaxacali",pubUcadano,'EstadodeMinas"(Prômio
Esso Regional Centro-Oeste); Carlos M. Mesquita da Silva,
com "Chuva mata 6? è fere 300 noEstado!' (PrêmioEsso Re-
gionai Sudeste) e Luiz Antônio Soares, com "Ponte do
Salto''. publicada no "Jornal de Sta. Catarina" (Prêmio Es-
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Hélder, Xando, Isaac e Ana gostam dos professores, que são acessíveis e cultos

Estudantes de artes cênicas
acham que ensino é acadêmico

Os estudantes da
Faculdade de Artes

JgM Cênicas da Uni-Rio"T* gostam dos seus
IV professores porque

eles são acessíveis e
cultos, mas acusam

que o ensino é voltado para uma
prática academicista, com ênfase
na formação de teatro clássica e a
direção da escola não estimula a
apresentação dos trabalhos para
um público maior. A professora de
História de Teatro, Bárbara Eliodo-
ra, admite que há deficiências, mas
que "não é um poço de problemas".

Situada na Av. Pasteur, na Urca,
a Uni-Rio, aptiga Fefierj, funcionou
durante muitos anos no antigo pré-
dio da UNE, na Praia do Flamengo,
que foi demolido, e representava
um espaço cultural dinâmico, com
programação intensa de música e
mostras de teatro. Primeiramente
um curso técnico e transformada
em curso superior, a Uni-Rio forma
artistas especializados em direção,
cenografia, interpretação e teoria
teatral.

Expulsão
Hélder Carneiro, de 27 anos, que

se forma no próximo ano em dire-
ção, conta que o momento da ex-
pulsão do prédio da Praia do Fia-
mengo serviu para unir bastante os
estudantes, que durante um ano
receberam aulas no prédio do Hos-
pitai Psiquiátrico Infanto-Juvenil
do Rio de Janeiro, onde ainda hoje
funciona a escola de Música da Uni-
Rio, até a transferência para o pré-
dio da Pasteur.

— A infra-estrutura da Praia do
Flamengo era outra história e o
clima era de uma verdadeira escola
de teatro, onde aconteciam coisas e
festivais de música. Já na fase de
transição, não tínhamos nada, nem
mesmo salas apropriadas, porque
se tratava de um hospital, transfor-
mado em escola — comenta.

Hélder encara a faculdade como
uma oficina e acha positiva porque
é um espaço experimental, com
pessoas boas profissionalmente e
outras de muito potencial, mas des-
taça que, apesar dos professores
serem bons, nâo trabalham integra-
damente e não podem ser vistos
como um corpo docente. Garante
ainda que a evasão de alunos é
grande e a faculdade não se propõe
a tèr um papel de produtora de
espetáculos, mas é deficiente como
formadora de profissionais.

Ana Maria Zettel, de 20 anos,
estudante do terceiro período da
faculdade, diz que o ensino é volta-
do para o academicismo e excessi-
vãmente teórico. Explica que a vi-
sáo de teatro é "muito o teatrão"
que, segundo ela, "trabalha çom

métodos antigo . mais quadrados,
em cima de cenas bem marcadas e
onde entra menos criação do que
poderia".

Para Ana, o ideal seria a abertu-
ra de um espaço mais livre, com
uma criatividade menos controlada
e práticas experimentais. Ela lem-
bra, no entanto, que os professores
são bons "com base cultural e co-
nhecimentos" e as falhas são de
conteúdo. Diz ainda.que os espaços
cênicos não são cedidos para os
alunos como deveriam e as apresen-
tações de trabalhos recebem o pú-
blico limitado de professores e
alunos.

Embora haja material de tra-
balho na escola, esse material é
todo voltado para o teatro clássico.
Então você só encontra figurinos
para personagens de Shakespeare

observa.
Empoeiradas

Xando Graça, de 20 anos, que
passou agora para o quarto período,
afirma que muitas matérias do
currículo os alunos já dominam"por experiências com teatro ante-
riores ao curso" e são "empoeira-
das". Ele insiste em que é preciso"jorgar pra cima, batalhar novas
soluções e caminhos para a crise
que o teatro enfrenta". O teatro çieagora, que está acontecendo no
mundo hoje, é o que Xando espera
da faculdade e lamenta não ter.

Eu acabei agora o terceiro pe-
ríodo e no final do quarto estarei
bem na metade do curso. Só que até
o momento nossa turma ainda está
em Sófocles, Esquilo e Aristófanes

acrescenta.
Isaac Bernat, de 22 anos, colega

de Xando, se formou este ano em
Comunicação Social, pela Facha, e
explica que a escolha pela Faculda-
de de Artes Cênicas surgiu pelo seu
gosto por espetáculos e a vontade"de estar no palco fazendo". Antes
de entrar para a escola superior,
freqüentou cursos livres e formou
um grupo. Ele conta que o primeiro
periodo foi muito interessante, por-
que freqüentado por pessoas varia-
das, como físicos, jornalistas ou bai-
larinos.

No segundo período, muitos
alunos saíram e o ritmo diminuiu
sensivelmente, mas mesmo que a
gente saiba que a faculdade não é
muito boa, esperamos sempre rece-
ber mais e, para tanto, nós é que
devemos fazer a faculdade —
atenta.

Isaac destacou, porém, que os
professores da Uni-Rio sáo acessi-
veis, a instituição não é repressora e
há um diálogo maior do que nas
outras faculdades. Lembrou ainda
que os funcionários sào excelentes e
tratam cada aluno como uma pes-
soa especial. Ele diz que a escola
poderia ser melhor ocupada, já que
o maior teatro que lá existe, de

palco italiano, não tem cortinas
nem iluminação e, na prática, os
alunos acabam utilizando salas me-
nores para apresentações, com pai-
cos pequenos.

Romantismo
— Uma parcela, hoje pequena,

do corpo discente, ainda tem uma
visão do teatro meio sobre o roman-
tismo do século XIX: sou boêmio,
sofro; mas a njelhor frase que já
ouvi sobre esta arte é de um dos
maiores nomes do teatro francês,
Jean Luis Barrault, que dizia que"para se querer fazer teatro é preci-
so que se tenha alguma razão mais
forte do que querer encontrar uma
profissão na qual se acorda tarde"
— observou a professora Bárbara
Eliodora.

Bárbara explica que no Brasil o
ensino teatral ainda está tateando,
porque é recente, sem tradição. Diz
ainda que "se a escala não reconhe-
cesse que tem deficiências, seria
louca" e que a consciência que tem
de seus problemas leva o corpo do-
cente a se reunir constantemente
para debatê-los. Destacou ainda
que "espaços cênicos tem às pam-
pas" e "não vi ainda um profissio-
nal, americano ou europeu, que não
torça o nariz para quem estudou
nas escolas deles, que são ótimas".

Os gabaritos
de Química

Os gabaritos das questões de
Química publicadas ontem, elabo-
radas pelo professor Nelson do Nas-
cimento Silva dos Santos, da Rede
MV-1, são: 1-c; 2-b; 3-c; 4-e. Sáo
estes os comentários da prova:

—
o
I

c - c • r. - t j c.h.o. j
/ i i \

HO » H OH

dois isômeros geomé-
tricôs (cis-trans).

Náo apresenta isometria óptica;
a cadeira é aberta, homogênea, nor-
mal e insaturada.
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Lorenzo Fernandez encerra inscrição dia 20
As inscrições para o vestibular

isolado da Academia de Música Lo-
renzo Fernandez continuam aber-
tas e encerram-se no dia 20 de janei-
ro. A Academia está oferecendo 250
vagas para os cursos de Piano, Vio-
lão. Canto, Acordeão, Composição
e Educação Artística, com habilita-
ção em Música.

No dia da inscrição, o candidato
tem que apresentar os recibos de
pagamento das taxas de Cr$ 2 mil
475 e Cr$ 642, referente ao teste de

habilidade específica, além dos se-
guintes documentos: carteira de
identidade, titulo de eleitor, certi-
dão de nascimento, certificado do
2o grau e dois retratos três por
quatro. A Academia funciona das
7h às 19h, à Rua da Lapa,';120, 7o
andar.

As provas estão marcadas entre
24 e 28 de janeiro, da seguinte ma-
neira: dia 24 realiza-se o teste de
habilidade especifica, tendo início
dia 25 com as provas de múltipla

escolha (Comunicação e Expressão,
Língua Estrangeira e Redação). A
prova de Estudos Sociais é no dia
26 e inclui questões discursivas;
continua no dia 27, com Química e
Biologia, para terminar no dia 28,
com as provas de Física e Materna-
tica. Todos os exames têm início
marcado para as 8h. Neste anô, os
estudantes pagaram um total de
CrS 160 mil, cada por qualquer um
dos cursos.

Goiás ouve
amanhã a
FM Cidade

Goiânia e toda a sua re-
gião geoeconômica — que
compreende 28 municípios
de Goiás — ouvirão a par-
tir de amanhã o som da
Rádio Cidade FM Goiânia,
a primeira filiada da Rede
Cidade no pais. A lmpren-
sa local destacou a inaugu-
ração da emissora como o
melhor presente que a re-
gião recebeu neste fim de
ano.

Na direção da Rádio Cl-
dade FM Goiânia estão os
empresários da área de co-
municação William Gui-
marães e Iberê Monteiro,
que já possuem uma outra
emissora, de AM, há mais
de sete anos em primeiro
lugar de audiência.

A CIDADE

Com 850 mil habitantes
e uma taxa de crescirhento
populacional de 10% ao
ano, Goiânia é uma cidade
moderna, planejada à se-
melhança de Belo Horizon-
te e Brasília, e cuja região
geoeconômica inclui Aná-
polis, a segunda cidade
mais importante de Goiás
por seu parque industrial e
por sediar a base aérea dos
aviões Mirage, que dá
apoio logístico à proteção
de Brasília.

Toda a legião, que a Rá-
dio Cidade FM Goiânia
abrangerá, tem uma popu-
lação estimada,em 1 mi-
lhão 750 mil habitantes.

ijuina sai
para um
só do Rio

Brasilia — O 7o maior
prêmio já pago pela Loto
— Cr$ 132 milhões 973 mil
492 — foi ganho por um
apostador do Rio de Janei-
ro, que acertou as dezenas
09, 29, 51, 80 e 90 do 117°
concurso. Os ganhadores
da quadra foram 141 e ca-
da um vai receber Cr$ 943
mil 074, já descontado o
Imposto de Renda.

O temo vai pagar seu
maior prêmio — Cr$ 21 mil
363 — a 8 mil 299 acertado-
res. A Caixa Econômica
Federal começará a pagar
os prêmios a-partir das lOh
de segunda-feira, em todas
as suas filiais. Os ganhado-
res do temo receberão nas
lojas onde fizeram as
apostas.

Município
inscreve
para bolsas

Começam na segunda-
feira e se estenderão até o
dia 10 de janeiro as inseri-
ções para as 17 mil 194
bolsas de estudos ofereci-
das pela Secretaria Muni-
cipal de Educação, para
alunos que desejam estu-
dar na rede particular do
Io grau. As bolsas, fazem
parte do sistema de com-
pensação de impostos mu-
nicipais, que permite aos
colégios particulares sal-
dar suas dívidas de tribu-
tos através do oferecihien-
to delas a alunos carentes.

os pais interessados nas
bolsas deverão procurar as
sedes dos Distritos de Edu-
cação e Cultura, de segun-
da a sexta-feira, das 9h às
16h para indicar a escola
preferida. Náo será cobra-
da nenhuma taxa de ins-
crição e a documentação
exigida é certidão de nas-
cimento (xerox e original),
comprovante de rendi-
mentos, notificação de ren-
dimento, carteira de traba-
lho atualizada, contrache-
que de dezembro de 1982 e
comprovante de escolari-
dade da criança. Os resul-
tados sairão no dia 21 de
fevereiro.

Faca MV1
I*-.,' ..,£_ :*_,'.%' " -

mg i
matrículas abertas
para o seu sucesso.

.,'".-. ... 

- 

¦ 
. 

¦;•; 

-• 

;

ipy^PBOi: 571-OW7 258-3075^1*

Quando você escolhe um colégio da
Rede MV 1, tem a certeza de encontrar
os melhores professores, um sistema
constante de avaliações, a melhor infor-
maçào e o material didático mais moder-
no. Onde você estiver, faça MV 1: O
colégio que ensina para sempre, no 1o
grau, no 2° grau e no vestibular.

IPANEMA. R, fiul R»«.m. ea Uinjim d« Alahl
TUUCA R Pir«o. 55 • Cond» dt Bonfim. 924
V. ISABEL: fl H.«well. 424 ifsq ni> Uruguiil
MEIER R Silva Rateio. 64 a 72 (proidmo ao viaduto)ri •.'
C GRANDE: Av. CmIro dt M«lo esquina com Artur Rios
MADUREIRA: Tv. Abmrinda Fraltaa. 37/SL

y 
'C 

NA PRIMEIRA ETAF*A DO VESTIBULAR 83 A REDE MV1 APROVOU 9 EM CADA 10 INSCRITOS

Postos de gasolina só
abrem amanhã até 12h

Ainda é tempo de fazer as compras de
fim de ano. Hoje, estaráo abertos até às
16h: os hortomercados da Ceasa e os
supermercados da Cobal; até às 20h: os
outros supermercados; e até às 22h — o
comércio em geral. Os postos de gasoli-na funcionam normalmente, hoje, até às
20h, e, amanha, das 6h ao meio-dia. Não
funcionam bancos nem repartições pú-blicas e os museus também náo abrem.

Não há mais passagens nos trens pa-ra Sâo Paulo e Belo Horizonte, em con-
trapartida, náo faltarão ônibus para
Sualquer 

parte do país na Rodoviária
ovo Rio, que atende pelo telefone 291-

5151, ramal 118. A Ponte-Aérea (tel: 220-
7728) entre Rio e São Paulo terá vôos
extras, se houver necessidade. As agên-
cias de Classificados e o Serviço de Cias-
sificados por Telefone do JORNAL DO
BRASIL çâo atendem amanhã nem do-,
mingo; hoje, só atendem até o meio-dia.

Hortomercados e feiras
Os hortomercados que a Ceasa man-

têm no Leblon, Humaftá, Méier, Irajá e
Campinho funcionam, hoje, das 8h às
16h, mas só reabrem na t^cça-feira. Os
sacolões de Niterói, Itaguaí, São Gonça-
lo e Padre Miguel náo abrem amanhã
nem domingo. Os varejôes da Tijuca e
de Bonsucesso, que funcionam normal-
mente todos os sábados, nâo abrem
amanhã, quando, também, não haverá
feiras livres.

Supermercados
Os supermercados da Cobal estaráo

abertos, hoje, das 8h às 16h; não abrem
amanhã nem domingo. Reabrem segun-
da-feira. Os outros supermercados fun-
cionam, hoje, das 8h às 20h, mas nâó
abrem amanhã nem' domingo.

Correios
Os correios funcionam, hoje, nó hora-

rio normal, das 8h às 19h, mas, amanhã,
só abrem as agências de Copacabana
(Praça Serzedelo Correia), das 8h às 13h;
da Rodoviária Novo Rio, das 8h às 19h; e
do Aeroporto Internacional, às 24 horas,' o telefone 273-8222 receberá, a qualquer
hora, telegramas tonados.

Metrô
O metrô funciona normalmente, hoje

e amanhã, das 6h às 23h na Linha 1
(Botafogo-Praça Saeriz Pena) e das 6h às
20h na Linha 2 (Estácio-Maracanã). Nos
domingos, nâo funciona. Cada passagemcusta Cr$ 40.

Barcas
Durante as festas de fim de ano, as

barcas que ligam a Praça 15 de Novem-
bro a Niterói operam normalmente, in-
clusive durante a noite. Preço da passa-
gem: Cr$ 25. Amanhã, haverá lanchas
especiais para a Ilha de Paquetá, às
7hl0min, 8h45min e 10hl5mín. Cada
passagem custa Cr$ 130. os aerobarcos
também funcionam normalmente, ama-
nhã, entre 6h e 20h, a Cr$ 300 por passa-
geiro.

Bateau-Mouche
Devido ao réveülon, a lancha Ba-

teau-Mouche, que todo o dia faz dois
passeios pela Baía de Guanabara, não
sairá amanhã, na parte da manhã. Sairá,
porém, à tarde. A passagem custa Cr$ 5
mll 30. Mais informações pelo telefone
295-1997.

Pão de Açúcar
Também por causa do réveillon, o

bondinho do Pâo de Açúcar, que opera
normalmente das 8h às 22h, fará hoje,
sua última viagem às 18h. A passagem
custa Cr$ 1 mil 50.

Jardins
Será normal o horário — 8h às 17h —

para visitação do Jardim Botânico, hoje,
amanhã, domingo e segunda-feira. Pre-
ços: Cr$ 70 por visitante, Cr$ 100 porestacionamento de carro é. Cr$ 300 de
ônibus. Já o Jardim Zoológico, hoje e
amanhã, só abrirá até o meio-dia. No
domingo, funciona normalmente, das 8h
às 17h30min. Nâo abre nunca às segun-
das-feiras. Ingresso: Cr$ 10.

Corcovado
O trenzinho do Corcovado continua-

rá funcionando normalmente, hoje e

amanha, das 8h às 18h. Preço da passa-
gem: Cr$ 810.

Polícia
Para ajudar o trânsito e zelar pela

segurança das pessoas que logo à noite
estaráo junto às praias da Zona Sul, o
Batalhão de Polícia de Choque irá refor-
çar o 19° BPM, de Copacabana. O Corpo
Marítimo de Salvamento (telefone 275-
7444) terá 10 homens de plantão e a PM
reforçará a vigilância nos locais de maior
concentração. Em caso de necessidade,
telefonar para os números 190 ou 292-
2020.

Farmácias
Estão permanentemente de plantáofarmácias nos seguintes bairros: Campo

Grande: Rua Barcelos Domingos, 29;
Centro: hall do Edificio da Central do
Brasil; Bonsucesso: Praça das Naçóes,
160; Copacabana: Av. Prado Júnior, 237;
Flamengo: Praia do Flamengo, 224; Ja-
carepaguá: Rua Cândido Benício, 1708;
Galeão: Aeroporto Internacional; Le-
blon: Av. Ataulfo de Paiva, 1283; Méier:
Rua Dias da Cruz, 616); e Realengo: Rua
Soares Andréa.

Borracheiro
O Borracheiro do Leme — na Av.

Princesa Isabel, 272, tel.: 541-7996 —
atenderá durante 24 horas por dia, inclu-
sive nos domingos e feriados./// Na Rua
de Santana, 108, o Pneulogista também
está sempre de plantáo, mas nâo muda
pneu de caminhão nem de bicicleta.

Hospitais
Os postos de saúde estarão fechados

de amanha à noite até segunda-feira de
manha, mas plantões especiais seráo
mantidos nos principais hospitais do
Estado e do Município: Miguel Couto
(tel.: 274-2121), Sousa Aguiar (222-2121),
Salgado Filho (281-2121), Getúlio Vargas
(230-2121) e Paulino Werneck (396-0123).

INAMPS
Postos de urgência do INAMPS esta-

râo prontos a atender, a qualquer hora
do dia ou da noite, em: Campo Grande:
Praça Major Vieira de Melo, tel.: 394-
1945; Bangu: Rua Ribeiro Dantas, 571,
tel.: 331-0660; Botafogo: Rua Voluntá-
rios da Pátria, 136, tel.: 266-2121; Deodo-
ro: Av. Brasil, 23.416, tel.: 390-0660; Ilha
do Governador: Rua Cambu, 191, tel.:
396-8181; Irajá: Rua Jassanâ, tel.: 371-
6665; Méier: Rua Lucidio Lago, 292, tel.:
261-2121; Jacarepaguá: Rua Barão, 259,
tel.: 390-0555; Niterói: Rua Ataíde Par-
reiras, tel.: 719-0641; Nova Iguaçu: Rua
D Walmor, 270, tel.: 767-2001; Penha:
Rua São Godofredo, bloco 46, loja 8, tel.:
270-2121); Psiquiátrico: Av. Venezuela,
134, bloco B, térreo, tel.: 283-2882; Ra-
mos: Rua Euclides Farias, 127, tel.: 260-
2121; e Vila Isabel: (Av. 28 de Setembro,
87, tel.: 264-2121.

Há, também, hospitais em: Ipanema:
Rua Antônio Parreiras, 67, tel.: 287-2322;
Andarai: Rua Leopoldo, 280, tel.: 268-
4412; Bonsucesso: Av. Londres, 616, tel.:
280-4899; Jacarepaguá: Av. Meneses
Cortes, 3245, tel.: 392-9711; Lagoa: Rua
Jardim Botânico, 501, tel.: 294-5582; La-
ranjeiras: Rua das Laranjeiras, tel.: 205-
5147; Nova Iguaçu: Estrada do Ambaí,
953, tel.: 767-7110; e Servidores do Esta-
do: Rua Sacadura Cabral, 178, tel.: 291-
3131.

Trânsito
Para saber as condições de trânsito,

basta ligar para os telefones 233-1745.
(Polícia Rodoviária Federal) ou 719-0530
e 391-3311 (Polícia Rodoviária Estadual).

Telefones úteis
O telefone 100 serve para ajudar a

fazer ligações locais; o 101, para ligações
interurbanas a cobrar no destino; o 102,
para saber o telefone de determinado
assinante ou pedir outras informações
ao alcance da Telerj; e o 107, para fazer
ligações interurbanas a cobrar no desti-
no, quando pedidas através do orelhão.

Para chamar os bombeiros, discar o
193. Para obter informações sobre o tem-
po, ligar para o Instituto Nacional de
Meteorologia, das 17h às 24h — tel.: 231-
2712.

Cardeal reza missa na Catedral
Fim de ano. Mais uma noite de sam-

ba, boêmia, muita bebida, sem esquecer
os tradicionais cultos a Iemanjá e aos
orixás que sempre levam às praias mi-
lhares de adeptos e o dobro de curiosos.
Mas nâo só. Na Catedral, na Av. Chile, à
meia-noite, o Cardeal Eugênio Sales ce-
lebra missa em ação de graças pelo ano
que se vai e pelo que chega.

À meia-noite, também, e até seis ho-
ras antes, outas missas seráo celebradas,
na mesma intenção, em grande número
de igrejas. Em todas as celebrações, nâo
faltará o Ritual da Água: água benta que
simboliza o arrependimento e a purifica-
ção dos pecados com que os fiéis devem
entrar no Ano Novo. Horas santas, entre-
meadas de leituras, reflexões, cânticos e
preces, precederão também algumas das
missas.

A Paz
Além de ser dia de Ano Novo, ama-

nhá é o Dia Mundial da Paz, criado em
1966 pelo Papa Paulo VI, e, também, o
dia em que os católicos festejam a ma-
ternidade divina de Nossa Senhora. Esse

• o motivo por que, amanhã, também, às
8h, o Cardeal Eugênio Sales celebrará
missa na TV Globo.

Aos católicos, a liturgia lembra que,
no Brasil, o Ano Novo, além de feriado, é
dia santo de guarda. A assistência à
missa para cumprimento do preceito é
válida a partir de hoje, no fim da tarde.
Mas, pelo fato de se seguir um domingo a
um dia santo, os fiéis estáo obrigados a
assistir também a duas missas neste fim
de semana: isto é. a missa de hoje à noite
ou amanha de manhã náo dispensam os
católicos de ir a outra missa, amanhã de
tarde ou no domingo a qualquer hora.

Mais cedo
Pelo mesmo motivo que levou muitos

padres a antecipar em algumas horas a
Missa do Galo — maior segurança e mais
facilidade para os fiéis festejarem em
suas casas, mais cedo, a data —, em
algumas igrejas, a missa de passagem de
ano serã às 18h: Santo Afonso iTijucai.
São João Batista (Botafogo), São Judas
Tadeu (Cosme Velho) e Sáo Sebastião
(Tijuca); e às 18h30min, na Matriz do
Leme.

Às 19h: nas igrejas do Sagrado Cora-
ção de Maria, no Méier; de Nossa Senho-
ra da Luz. no Alto da Boa Vista; dos

Sagrados Corações, na Tijuca; da San-
tíssima Trindade, no Flamengo; e de
Sáo José Operário, na Ilha do Governa-
dor; às 19h30min: na de Nossa Senhora
da Ajuda, na Ilha do Governador; às
20h: nas de Bom Jesus da Penha, Nossa
Senhora das Dores, no Rio Comprido; de
Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isa-
bel; de Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, no Grajaú; de São Januário, em
Sâo Cristóvão; e do Senhor Bom Jesus
do Monte, na Ilha de Paquetâ); e às
20h30min: na de São José da Lagoa.

Às 21h, missas comemorativas da
passagem de ano serão celebradas nas
Igrejas do Bom Pastor, em Campo Gran-
de; da Imaculada Conceição: no Enge-
nho de Dentro; de Nossa Senhora da
Conceição da Gávea; de Santa Margari-
da, na Lagoa; de Santa Teresinha do
Menino Jesus, no Túnel Novo; e de São
Paulo Apóstolo, em Copacabana; às
21h30min: na de Santa Clara, em Guará-
tiba; às 21h30min: na de Santa Clara, em
Guaratiba; às 22h: nas do Cristo Reden-
tor, nas Laranjeiras; da Divina Provi-
dencia, no Jardim Botânico; da Imacu-
lada Conceição, em Botafogo; na de Nos-
sa Senhora de Bonsucesso, em Bonsu-
cesso; de Nossa Senhora da Esperança,
em Botafogo; de Santo Cristo, na Zona
Portuária; de Sáo Conrado, na Praia; e
de São Camilo, na Usina; e às 23h: nas
Igrejas de Nossa Senhora da Conceição
de Ramos e na dos Santos Anjos, no
Leblon; e na Capela da Pedra de Guará-
tiba.

Meia-noite
Missas à meia-noite de amanhã serão

celebradas, entre outras, nas seguintes
Igrejas: do Cristo Operário, na Vila Ken-
nedy; de Nossa Senhora do Brasil, na
Urca; de Nossa Senhora da Conceição,
no Engenho Novo e na Tijuca; de Nossa
Senhora da Consolata, na Mangueira; de
Nossa Senhora de Copacabana, na Pra-
ça Serzedelo Correia; de Nossa Senhora
da Paz. em Ipanema; da Ressurreição,
no Posto 6. em Copacabana; de Santana,
no Centro; do Sagrado Coração de Je-
sus, na Glória; de Santa Cecília na Rua
Álvaro Ramos; de Santa Cruz de Copa-
cabana. na Rua Siqueira Campos, 143,
3o: de Santa Edviges. em São Cristóvão;
de Santa Mônica. no Leblon; de São
Cristóvão: de São Francisco de Paula,
na Barra da Tijuca; de Sáo Brás. em
Madureira: e no Instituto Joáo Alves
Afonso, na Rua Ipiranga, 70.
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Chuva de papel celebra desde meio-dia o fim de 82
Azuis, rosas, amarelos, e brancos e pardos a

maioria, os papéis caíam do alto dos arranha-céus
das principais ruas do Centro da Cidade, dando Inicio
à despedida do ano de 1982. Junto com a chuva fina,
eles começaram a cair desde o melo-dla. Na Avenida
Presidente Vargas o espocar de foguetes se uniu às
buzlnas dos automóveis, como uma saudação à chu-
va e ao novo ano que se aproxima.'Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana e na
Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, as "rajadas" de
papel, Jogado do alto dos grandes prédios, foram
suficientes para encobrir as calçadas parcialmente e
tornar a manha deste bairro mais colorida. Na Rua da
Alfândega, Avenida Rio Branco e Presidente Vargas,
a "chuva de papel" começou mais forte e fez a festa
dos catadores, como Manuel Ramos Barbosa, de 51
anos, e Margarida Trindade da Silva, 50, que a
consideraram uma das mais fortes dos últimos
tempos.

Espetáculo
Gigantescos rolos de fita de computador, fitas de

máquina, pretas e vermelhas, engrossavam a chuva
fina que começou a cair desde cedo no Centro e se
tornou mais compacta a partir do melo-dla. Nos
bares, o movimento Ia se intensificando e secretárias,
executivos, mensageiros e passantes, entre um chope
e outro, observavam, abrigados, o espetáculo que
marcava o final do expediente do penúltimo dia do
ano. Muitos escritórios, que terminaram ontem suas
atividades de 1982, festejaram com foguetes, espoca-
dos em série na Avenida Presidente Vargas.

Para Gláueio Gurgel do Amaral, de 17 anos, que
pela primeira vez assistiu, maravilhado, a chuva de
papel do fim do ano, e para isso veio de Rocha
Miranda, onde mora, para buscar o pai, Irapuá, em
seu escritório na Avenida Rio Branco, o espetáculo é
emocionante:

— Nossa Senhora! É muito bonlto...dá um troço,
até vontade de chorar — disse ele, entusiasmado.

Catadores de papel
Para seu espanto, por causa do tempo ruim, a

chuva de papel que marcou as derradeiras horas de
1982 foi "uma das melhores dos últimos tempos". A
felicidade de Margarida Trindade da Silva, de 50
anos, por ter carregado até as 14 horas de ontem
cerca de 150 quilos de papel catado por ela na
Presidente Vargas,representou a alegria da maioria
dos catadores de papel, que asseguraram ontem uma
boa féria.

Apesar do baixo preço do papel picado — Cr$ 8 a
Cr$ 13 o quilo, dependendo do tipo do papel —
Margarida acha que o trabalho vale a peria e desde
1972 ela faz ponto no Centro da cidade, onde no fim de
cada ano, recolhe por dia (30 e 31) até 400 quilos de
papel, que vende num depósito.

-— Apesar de todo mundo estar falando que em
1983 a coisa vai ser preta, pelo menos para mim um
bom começo já está garantido. A gente, que passa a
vida recolhendo o lixo dos outros, se contenta com
pouco... e qualquer coisa é motivo de alegria — disse
ela observando uma nova rajada de papel, que come-
cava a cair.

Com duas tatuagens de Iemanjá no braço esquer-
do, Manuel Barbosa Ramos, outro catador de papel,
corria entre um carro e outro.tentando evitar que os
papéis se molhassem, ao tocar o solo. Há mais de 25
anos ele repete o ritual de arrumar no carrinho de
rollmá, centenas de quilos de papel picado. Pessimis-
ta quanto às perspectivas do novo ano, Manuel se
surpreendeu porque a chuva não impediu "a grande
festa que marcou o final de 1982",e que lhe deu como
lucro, apenas numa manhã, quase 600 quilos de papel"dos bons".

Vidal da Trindade
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Suspenso pelo pai, José Antônio puxou a tira de papel, participando da festa np Centro

Sinos repicam hoje
em Niterói, após
20 anos de silêncio

Niterói — Os sinos da Catedral de Sâo Joáo
Batista, no Centro, vão replear anunciando o fim
do ano e o início de 1983, depois de terem
passado 20 anos em silêncio. Para isso, o padre
Juvaldes de Aquino precisará apenas apertar um
botão, já que os quatro sinos badalarão por
sistema computadorizado, Instalado pela Fundi-
ção Artística de Sinos Crespi.

Sérgio Marenco Crespi, dono da Fundição, e
o técnico eletrônico Agostinho Santana, con-
clulam o serviço, ontem. Cada um dos sinos da
Catedral corresponde a uma nota musical: o
maior, com 800 quilos, é o mi; o segundo, de 680
quilos, é o fá; o de 485 quilos é o sol; e o último, de .
340 quilos, é o lá. Mas para que pudesse ser V
executada alguma música, seriam precisos mais\
dois sinos, com o dó e o ré. O sacristáo, porém, -'
nào terá mais de se pendurar nas cordas, porque >"
a badalaçào será totalmente automatizada.

Tradição

Sérgio Crespi, dono da fundição de sinos,
italiano de San Remo, está no Brasil desde 1958,
quando chegou com passagens pagas pelo Presi-
dente Juscelino Kubitschek. Desde então, ele já
construiu e instalou sinos em igrejas de todo o
país. No Estado do Rio, fez os sinos das Igrejas de
Nova Friburgo, Itaperuna, São Gonçalo, Rio
Bonito, Magé, Macaé e Campos.

Depois de vários anos fundindo sinos, com
um segredo de família que garante a musicalida- _
de de cada peça, ele passou a instalar os coman-'
dos eletrônicos nos sinos das igrejas. A primeira
foi a de Monte Serrat, em São Paulo. Depois
instalou o sistema na igreja do Sagrado Coração jde Jesus, em Goiânia, e na basílica de Nossa
Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa, Niterói.

O segredo do ofício de fabricar sinos, Sérgio
Crespi já passou para um filho de 25 anos. "Um
sino é uma combinação de 80% de cobre e 20% de
estanho (que garante a sonorização, dando a
vibração exata). A nota musical do sino é conse-.
guida de acordo com o seu diâmetro e grossura.
O mi, por exemplo, tem de ter exatamente 1,
metro e 32 centímetros de diâmetro. O badalo
tem de ser de aço forjado e bater na borda do'
sino, que é mais espessa, para evitar que a peça ;toda rache."

.~'i
A Fundição Crespi se prepara, agora, para

fazer sinos de aço, que, segundo Sérgio, "sâo
mais baratos". O maior carrilhão já construído
por ele foi para a igreja de Gramado, no Rio .
Grande do Sul, com 13 sinos que executam o
Hino Nacional.

A instalação do comando eletrônico para os
quatro sinos da Catedral de Niterói custou Cr$,,
750 mil. O mais antigo deles é de 1861, e foi doado .
pelo suíço Jean Chollet e sua mulher Jacintha,
Rita da Conceição. Este sino foi refundido em..
1962, quando a Catedral ganhou os outros três,
doados pelo Governo do Estado e pelas Filhas de •
Maria.
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i, galera no último dia do
ano as praias deJpcmeinà è Leblon
vão ficar realiiicm te wüoiiqi tecidas.
Seja é de praxe nesta data aspes-
soeis jogarem longe os preconceitos,
deixarem a alegria solta, brin-
cando i\.°eve\'ènies por aí...
Seja é costume üòce
encharcar o
corpo no prazer da
grande festa, se & j
confraternizar
com desconheci-
dos, enftariía
farra de cabeça...
agora então/
No dia 31 de de-
zembJOoRiopiuerã
um show lindo,
emocionante, qi te vai
parar aCidade. Venha para esta in-
criiví Festa do Verão.'

V,

I!
I

& !

Inega
O iEANS OE IPANEMA ^m*V
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ista o seu jeans - da
Inega, cíaix) - e po-
nha stui bundinha
pra correr.
Você vai participar da
I." Corrida de Jeans
do Brasil que começa
às 16 horas. E se
vencer ganhará

prêmios que ~
X J^ são o seguin te

'JLÊL 
tençãorapeizes,gati-

-dias, gatões, coixxis eiroitos
ou até meio molhadinlxys: tem
duas motos queiitíssituas da
Yamatia-DT 180 TRAIL es-
perando pelos primeiros colo-
cados-foomem e muOjer.
£ um sorteio de calças .
camisetas Inega/
E\ie)-giapura! Dê uma sacada na
máqunia (treine, se for o caso), pra
suas pen ias
garantirem a
mélfopr
foniui no
dia 31.

W

y^S céu vai se encher de
asas. Durante aComda de Jeans,
nas praias de Ipanen ia e Leblon
haverá uma exibição espetacular
de ultraleves e balões, que vão
apnmtarmil-e-umas em pleno
azul Bonito demais! Venba.' Traga

sen papagaio, sua
pipa, qualquer

objeto voador
identificado ou

não e solte nessa festa!t
jjg)' E tem mais! Tem aTnnna
tyí doLaml-H-Uimliede Daniel

Azulay, fazendo aquela agitação,
distribuindo bríndes
pra todo mwulo!

£ -^n.

v.

c ^jIÍs^
o»ra ah"ás do T>io Efétii-

co. Segnina"o o último atleta da
Corrida (esperamos que não seja
i\ycè!) virá
umTrio
Elétrico
pra co-
mari-.
dar sua alegria até o cair da noite.

tfS8&£k___)'&fà_*t£r

ocê é nosso couuidado
especial. A Inega aguarda por
ix)cê. Cbegue lã em Ipanema ele-
blon ébóteprafpra o riso, o sonfoo,
o instinto e a gargalhada Tudo!
Tudinlm que mexe, remexe, vira e
alucina, pulsa e sacode, dentro de

Ç^y uscrei^a-se boje mesmo
-3 na I." Coirida de1 Jeans. Local: Agéíiçias de

Classificados dojonial do
Brasil Humaitá - Rua Voluntários

da Pátria, -Í45 Lojci-D. Terrace Leblon
Knci Conde Benicodotte, 26 I.ojíi-A.
Poslo 6 - Ar. X..S. Copacabana,.12,67.
Carrefour - Ar. das Américas,
5000 - Aíci Sova Freeiváy • <J>^H_v
Ar. fites Anicriais. 2000
Céiitrò - Ar. Rio Brcnjco, 135.
Printer (Kiki da.\
Laranjeiras, 363;.
Lojd-Kj. .. 3
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Honrando Compromissos
Em suas palavras aos brasileiros, pela passagem

do ano de 1982 a 83, mais uma vez o Presidente da
República pode dizer com orgulho: "Cumpri, rigorosa-
mente, os compromissos políticos assumidos perante a
nação."

Realmente, todos os compromissos assumidos
por ele ao empossar-se foram sucessivamente resgata-
dos. Na seqüência dos quase quatro anos de Poder,
eleições de 82 eram previsivelmente o ponto que, uma
vez ultrapassado, consolidaria todo o processo de
abertura através da vontade nacional expressa nas
urnas. Lentamente, mas de forma gradual c segura, o
Brasil vem cumprindo todas as etapas da sua progra-
inação política.

Nem a mais radical e negativu visão política
deixará de reconhecer a contribuição do Presidente
João Figueiredo às soluções conduzidas até as urnas de
15 de novembro. Eleição — conforme ele próprio
lembrou em sua mensagem — realizada na data
marcada, "em clima de segurança c liberdade", a
despeito da expectativa pessimista que insistia em
pegar-lhe viabilidade.

"0 
povo votou nos candidatos de sua preferên-

cia" — proclama, sem ressentimento pelas perdas de
seu Partido e com orgulho democrático, o Presidente
Figueiredo. 0 Partido do Governo perdeu posições
importantes, mas a democracia se viabiliza exatamente

pela capacidade de absorção da derrota, seja por parte
do Governo, seja pela Oposição: "0 

país assistiu a um

grande espetáculo de maturidade cívica e democratiza-
ção política." Realmente, saber ganhar e saber perder,
dada a relatividade do peso que a democracia confere à
vitória e à derrota, ambas temporárias, é sinal de
amadurecimento político. E o Presidente demonstrou

que sabe ganhai- e sabe perder. \

A principal conseqüência a extrair-se do raciocí-
nio presidencial na mensagem é a referência à mudança
da geografia política. Não foi um terremoto, mas o PDS
perdeu a hegemonia política embora mantendo maior
número de Governos estaduais. Estados de maior
importância econômica c política deslocarum-se para o
controle dc correntes oposicionistas. Nem por isso o
Presidente da República opõe qualquer reparo e, pelo
contrário, avança uma posição que é da lei e da
convicção política que a enuncia: "a 

gestão da coisa
pública se mostrará mais dividida". O Presidente
reconhece de antemão as vantagens implícitas em
compartilhar com Partidos oposicionistas as responsa-
bilidades politieasque se concentravam todas no PDS.
Fala com naturalidade dos novos personagens que
estarão presentes à cena nacional como integrantes da
Federação. Mas chama a atenção para um aspecto
•acomodador das divergências: "Terão de participar ila
responsabilidade governamental" que a democratiza-
ção repartirá com os Estados.

Esses centros de poder que mudam de mãos, no
plano federativo, "terão respeitada — promete o
Presidente — a autonomia qué lhes toca". Mas à
garantia que oferece cobra também uma reciprocidade
que está implícita no seu acatamento: "observância

pontual das demais cláusulas do nosso pacto político".
Assim, ao lembrar que cumpriu a parte que

prometera o Presidente Figueiredo passa naturalmente
ao resgate de outro dos compromissos por ele assumir
dos no ato de posse: 

"sustentarei a Federação".
Restaurá-la, em todos os planos em que a idéia
federativa se tornou letra morta, é a preliminar para o
levantamento de um princípio intocável, porque consti-
tucionalmente ao lado da República e ambas acima de
qualquer possibilidade de mudá-lo.

Hora de Verdade
Com a diplomação dos eleitos a 15 de novembro,

o Rio entra numa etapa em que a retórica política cede
a vez à visão objetiva dos problemas. E a etapa do
equacionamento administrativo. Administrar é compa-
tibüizar recursos e necessidades. A festa acabou com o
ato formal do TRE e, até o dia da posse, o Governador
eleito precisará recuperar o tempo perdido na confec-
ção de seu programa de Governo que o candidato ficou
devendo.

A vaga definição doutrinária feita a céu aberto,
durante a campanha, continua imprecisa como uma
nuvem. Não é o suficiente, para quem deu seu voto a
uma proposta de fundo socialista, por exemplo, decla-
rar a intenção de explorar a ordem jurídica e institu-
cional até a sua fronteira. Antes de avançar no rumo
da socialização do Rio, é preciso consolidar a possibili-
dade democrática brasileira. Pois sem esta não haverá
nada de duradouro e de estável.

É certo que nem o candidato, nem o Governador
eleito c diplomado lançou a proposta de realizar algo
parecido com o socialismo num só Estado da Federa-
ção. Seria impossível sob o ponto-de-vista teórico e
prático. Alinhar uma administração pelo rumo social
não implica qualquer interferência doutrinária: sócia-
lizar benefícios nada tem a ver com socialismo. Muito
antes de haver a idéia socialista já existiam medidas de
alcance social.

No caso do Rio a prioridade é outra: contribuir
para que o Brasil seja efetivamente uma democracia o
mais cedo possível é trabalhar em favor da norinalida-

de política em primeiro lugar. Diz o Sr. Leonel Brizola
que os defensores do socialismo com liberdade preci-
sam demonstrar que sabem administrar com os pés no
chão. Quem tem os pés no chão sabe que o socialismo é
um investimento no futuro remoto e, no caso brasilei-
ro, a democracia tem prioridade e urgência. A idéia
socialista pode perfeitamente ir-se auiorcnaudo ao sol,
enquanto se constrói uma democracia capaz de defen-
der-se por si própria contra os perigos que apareçam
no seu caminho.

Para os eleitores que não perdem de vista o que é
possível, vale muito mais a proposta política do Gover-
nador após a diplomação: criar no Estado do Rio uma
consciência de autonomia e implantar a convivência
comunitária. A primeira é ilitegradorá da população
dos dois antigos Estados do Rio e da Guanabara e
impõe uma tomada de posição política uo plano
nacional. Todos os Estados são igualmente interessados
em assumir suas próprias responsabilidades, decidir
conforme as possibilidades e realizar de acordo com
sua capacidade.

A convivência comunitária implica também um
grau de aproximação entre governados e governantes,
como fórmula de ação conjunta por parte de quem
paga tributos e de quem aplica os recursos arrecada-
dos. Mas já é hora dc aparecer um programa como
peça de debate. É a vçz do futuro Governo começar a
propor, depois de ter falado para se eleger e falado
para agradecer. ,

Magras Esperanças
No plano internacional como no doméstico, o

ano termina num cenário de nuvens carregadas; e os
que quisessem transformá-lo em matéria para uma
filosofia da história teriam bastante dificuldade em
decifrar os seus sinais. Onde está a racionalidade da
violência que irrompeu no Atlânticd^Sul? Com a guerra
das Falklands, o Sul do continente ingressou numa
história de que parecia algo alheio. Mas qual o sentido
ou a vantagem de ingressar, em tais circunstâncias, no
"tempo histórico"?

A confrontação entre os Estados Unidos e a
Linião Soviética tornou-se um pouco mais dura —
indiferente à troca de Governo em Moscou. Tornou-se,
de fato, tão dura que fez progredir, em todo o palco
ocidental, os movimentos pacifistas. Mas estes, com seu
caráter fortemente emocional, também parecem, às
vezes, outras tantas manifestações de irracionalismo.

Este é o ponto nevrálgico que a nova liderança
soviética, herdeira da antiga, tem procurado explorar:
os novos mísseis norte-americanos intensificariam os
riscos à paz mundial — o que não seria o caso,
misteriosamente, dos mísseis que a União Soviética não
deixou de instalar.

Por trás da agressividade verbal — e de uma
diplomacia na maior parte dos casos competente — o
bloco do Leste também atravessou um ano sombrio,
com o agravamento de deficiências crônicas na área
econômica e com o grande desastre político que foi o
desfecho do episódio polonês. Mas nem a crise econô-
mica coloca a União Soviética à beira do impasse com
tpie chegou a sonhar, em seus inícios, a administração
Reagan, nem a desmoralização política resultante do
"caso" 

polonês parece incomodar em excesso um

regime progressivamente militarizadó, onde a ideologia
cedeu lugar ao poder dc convicção resultante da pura
força.

Essa realidade condicionou, há dois anos, a
troca de poder nos Estados Unidos; mas a rigidez
inicial do novo Governo provocou resultados desani-
lhadores ua America Central, na Aliança ocidental e
até no Extremo Oriente; sendo portanto um dos poucos
indícios.positivos deste ano a substituição dessa postu-
ra imprópria por influência visível do Secretário de
Estado George Shultz.

Na periferia da "grande confrontação", o mun-
do não se mostrou mais tranqüilo; e só pôde coutar com
a virtude amarga tias experiências desastrosas — como
a ilas Falklands. \ paz de agora é apenas a ausência de
grandes conflitos, prosseguindo os pequenos no Golfo
Pérsico, na África, e não se vendo o fim da última crise
do Oriente Médio. A crise econômica, (pie castigou
países como o Brasil, está produzindo conseqüências
arrasadoras em países menores, como os da África.

0 Brasil perdeu, neste ano de 82, a confortável
ilusão de que podia acompanhar o desenrolar da
história com uma certa margem de diletantismo — ou
dc dourada irresponsabilidade. Se os banqueiros ale-
mães consideram-se "no mesmo barco" em relação ao
Brasil, isto quer dizer que o Brasil está "uo mesmo
barco" alcançado pela conjuntura internacional.

Podemos, ao menos, exibir uma revitalização da
vida política traduzida nas últimas eleições. Para quem
sabe o preço que a Argentina — entre outros países —
está pagando por ter levado ate as últimas conseqüên-
cias o ciclo do militarismo e do autoritarismo, esta está
longe dc ser uma quantité negligeable.

Tópicos
Rumo Social

Ao metrô do Rio acaba de ser
prometido um extra de Cr$ 2 bi-
Ihões e 600 milhões para o exerci-
cio de 83, que já conta com uma
programação de Cr$ 5 bilhões fe-
derais e CrS 2 bilhões estaduais. O
anúncio da verba extraordinária
foi feito pelo Ministro dos Trans-
portes, a título de um impulso
final para que a rede básica do
metrô, carioca (os 37 quilômetros
da Tijuca à Pavuna) seja concluí-
da. logo.

A situação do metrô se alterou
a partir do momento em que os
trens começaram a circular na
linha 1 e os efeitos benéficos subi-
ram à superfície. Submetida por
anos a fio ao desconforto das
obras tumultuadas da primeira
fase, a população viu finalmente
aparecer o outro lado e passou a
exigir a conclusão das obras. A
verdadeira direçáo urbana do me-
trò é a que aponta para os subur-
bios. pelo sentido social desse
meio de transporte. Em todas as
grandes e médias cidades do mun-
do. o metrô é o meio de locomoção
de grandes quantidades de passa-
geiros. a grande velocidade e a
longas distâncias.

Entre nós a prioridade do pia-

no foi a travessia da parte central
da cidade, cuja topografia tem
peculiaridades: o primeiro trajeto
do metrô se destinou a aliviar o
trecho mais congestionado da cir-
culaçáo urbana, porque passagem
obrigatória da maioria dos fluxos
Norte-Sul. O metrô tinha essa dí-
vida para com o destinatário so-
ciai desse meio de transporte ur-
bano. A rede básica resgatará es-
sa dívida social e, Imediatamente,
será preciso considerar outros
compromissos com outras áreas
potencialmente destinadas a re-
distribuir a população do Grande
Rio com um sentido democrático
pouco lembrado.

Despertar
Duas centenas de famílias do

loteamento denominado Mucuri-
pe, em Sarapuí — subúrbio de
Bangu — cansaram-se de esperar
desde 1969 pela construção de
uma praça numa área de 300 me-
tros quadrados. Uma praça não
pode ser eternamente apenas um
espaço coberto por mato. Os mo-
radores de Sarapuí se reuniram
para suprir o vazio da administra-
ção municipal e. depois de dois
meses, o mato foi expulso pelo
trabalho coletivo.

Um livro de ouro angariou
contribuições e desde o Natal já
funcionam os equipamentos de
uso infantil (balanços, gangorras e
escorrega). O efeito didático da
ação conjunta multiplicou as
energias comunitárias: a próxima
etapa compreende a instalação de
bancos de cimento, plantio de ár-
vores e iluminação. E desde logo,
como conseqüência inevitável, a
criação de uma associação de mo-
radores para lidar com os poderes
públicos. Sarapuí tem um sistema
insuficiente de saneamento bási-
co (água e esgoto) e desconhece o
asfalto.

A contribuição espontânea or-
ganizada das comunidades é uma
etapa da evolução urbana, por
sinal apenas no começo. Não é
possível à administração pública
prover todas as necessidades e
coordenar todas as providências,
se náo houver, por parte das co-
munidades, um entrosamento,
uma cooperação e. mesmo, uma
forma de pressão. É assim que se
resolvem os problemas até certo
nivel e é assim também que se dá
um tipo de raiz vitalizante à pró-
pria democracia, que não se resu-
me em ser um regime em que o
cidadão apenas elege seus gover-
nantes em prazos certos.
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Cartas
Livro postado

Sobre a nota publicada no Informe
JB, no dia 18 de outubro, tratando da
postagem de livros autografados, escla-
recemos que, à data da publicação, a
funcionária responsável pela chefia da
Agência Visconde de Pirajá já havia sido
substituída em virtude da dificuldade
que tinha em se relacionar com o público
usuário.

Quanto ao exame que os funcionários
de balcão fazem nos livros postados,
informamos tratar-se de procedimento
regulamentar, não só com livros, mas
com quaisquer tipos de Impressos que,
para gozar de-tarifa beneficiada, tèm que
ser postados abertos e são passíveis de
fiscalização: Adwaldo Cardoso Botto de
Barros, Presidente da EBCT, Brasília,
DF.

Alto-Mar
Ao tomarmos conhecimento da carta

do Sr EDUARDO CORRÊA DE ALMEI-
DA, publicada nesse conceituado jornal,
na coluna "Cartas", em data de 20 de
dezembro, sob o titulo "Aventura em
alto-mar", vimos, além do direito de res-
posta que nos cabe, esclarecer, a bem da
verdade e, em respeito aos leitores desse
prestigioso jornal, o grau de desprezo
que o Sr Eduardo Corrêa de Almeida
nutre aos demais membros da comuni-
dade que acompanham referida coluna.

Com efeito, diz ele que vem a público
para prevenir incautos, assacando para
tanto infundadas e criminosas acusa-
çôes, as quais seráo devida e regular-
mente apreciadas judicialmente, não ca-
bendo transferir para este foro, matéria
que será apreciada judicialmente.

Entretanto, queremos salientar que
após ter o Sr Eduardo Corrêa de Almei-
da, acompanhado de seus familiares,
desfrutado de um cruzeiro marítimo, on-
de recebeu todo ,o atendimento especial
que dispensamos aos nossos passagei-
ros, procurou-nos para obter um abati-
mento no preço pago, sob a argumenta-
ção de que o roteiro fora alterado. Na
ocasião lhe observamos que a alteração
do itinerário foi fruto de exclusiva deli-
beração do capitão do navio, suprema
autoridade a bordo, que responde pela
segurança da tripulação e de todos os
passageiros, incabendo-nos qualquer in-
terferència, mas apenas, como os de-
mais, sujeitar-nos às suas decisões.

Não satisfeito, o Sr Eduardo Corrêa
Ribeiro nos ameaçou, dizendo que se
nâo lhe concedêssemos tal redução, iria
para os jornais e à policia. Ao perseverar-
mos em nossa conduta de não nos sujei-
tarmos a tào desprimoroso comporta-
mento, nào tivemos em mira qualquer
interesse econômico, mesmo porque, o
pretendido era mera bagatela, mas sim e
notadamente, o respeito e a eqüidade
aos demais passageiros.

Agora, passado quase um ano, quan-
do estamos promovendo a vinda do na-
vio "BOHÈME", excepcional transatlàn-
tico, que há anos faz cruzeiros turísticos
pelo Caribe, e que pela primeira vez vem
ao Brasil fomos novamente procurados
pelo Sr Eduardo Corrêa de Almeida, que
nos solicitou um cruzeiro gratuito para
si e seus familiares, ameaçando-nos mais
uma vez, que se acaso náo o atendesse-
mos iria promover novas publicações em
jornais, o que efetivamente ocorreu, con-
forme carta publicada no dia 20 do cor-
rente, o que bem demonstra nossa posi-
ção de não cedermos aos apelos extor-
sivos.

Portanto, se acaso tivéssemos, em
desvio de conduta, aceitado a indecoro-
sa proposta, aviltando princípios de res-
peitabilidade, estaria o Sr EDUARDO
CORRÊA DE ALMEIDA e familiares
empreendendo passeio marítimo, sem se
.lembrar de "prevenir incautos", os
quais, mercê de uma simples viagem do
suposto conselheiro, passariam a ser
cautelosos, prudentes e prevenidos.

Assim, o preço da passagem do Sr
Eduardo Corrêa de Almeida, seria pago

pelo desdém, menosprezo, desdenho e
escárnio da opinião pública. Saitccin
Turismo Ltda. — São Paulo.
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Castelinho
Permita-me manifestar o meu irres-

trito apoio aos termos da carta do leitor
William Kaufmann, publicada sob o títu-
lo Castelinho, no conceituado JB.

Atinge as raias da burrice a idéia de
conservar o horrendo Castelinho, aliás
uma ruína. Os moradores da vizinhança
certamente háo de ter algum interesse
na preservação do monstrengo, que ain-
da em novo era o campeão do mau gosto.
Mas agora, pensar-se na preservação e
na reforma do pardieiro, ê demais. Só
mesmo um governo de bom moço, em
tempos de votos, podia adotar a idéia e,
por cima ali instalar a Riotur! Deus do
céu, que lástima!

O Rio, com tantas casas antigas me-
recedoras de restauração, delas não
cuida. É o caso do antigo 2o Tribunal do
Júri e tantos outros.

Por amor à cidade, Sr. Diretor, faça
uma campanha contra tolices e despesas'
de tal ordem. Maury de Souza — Rio dc
Janeiro.

Parques Nacionais
Tendo em vista a polêmica gerada em

torno da autorização para construir uma
estrada através do Parque Nacional do
Araguaia, destinada ao escoamento da
produção de um empreendimento agro-
pecuário privado, encareço transcrever
os excertos da legislação que se seguem
(os grifos são nossos):

"Lei 4.771, de 15/09/1965 — Código
Florestal.
Art. 5o — O Poder Público criará:
a) Parques Nacionais, Estaduais e Muni-
cipais e Reservas Biológicas com a fina-
lidade de resguardar atributos excepclo-
nais da natureza, conciliando a proteção
integral da flora, da fauna e das belezas
naturais, com a Utilização para objetivos
educacionais, recreativos e científicos; '
Parágrafo único — Fica proibida qual-
quer forma de exploração dos recursos
naturais nos Parques Nacionais, Esta-
duals e Municipais.
Art. 26 — Constituem contravenções pe-
nais, puniveis com três meses a um ano
de prisão simples ou multa de uma a
cem vezes o salário-minlmo mensal do
lugar e da data de infração ou ambas as
penas cumulativamente:
d) causar danos aos Parques Nacionais,
Estaduais ou Municipais, bem como às
Reservas Biológicas;""Decreto Legislativo n° 3, de 13/02/1948
— Aprova a Convenção para a Proteção
da Flora, da Fauna e das Belezas Cêni-
cas Naturais dos Países da América.
Artigo III: Os Governos Contratantes
acordam em que os limites dos parques
nacionais náo serão alterados nem alie-
nada parte alguma deles a nào ser pela
ação de autoridade legislativa compe-
tente, e que as riquezas neles existentes
não serão exploradas para fins comer-
ciais.""Decreto n° 84.017 de 21/09/1979 — Regu-
lamento dos Parques Nacionais Brasi-
leiros.
Art. Io Este Regulamento estabelece as
normas que definem e caracterizam os
Parques Nacionais.
§1° — Para os efeitos deste Regulamen-
to, consideram-se Parques Nacionais as
áreas geográficas extensas e delimita-
das. dotadas de atributos naturais ex-
cepcionais, objeto de preservação per-

manente, submetidas à condição de ina-
lienabilidade e indisponibilidade no
seu todo.
§2° — Os Parques Nacionais destinam-se
a fins científicos, culturais, educativos e
recreativos e, criados e administrados
pelo Governo Federal, constituem bens
da Unlào destinados ao uso comum do
povo, cabendo às autoridades, motiva-
das pelas razões de sua criação, preser-
vá-los e mantê-los intocáveis.
§3° — O objetivo principal dos Parques
Nacionais reside na preservação dos
ecossistemas naturais englobados con-
tra quaisquer alterações que os desvir-
tuem.
Art. 9o — Não sào permitidas, dentro das
áreas dos Parques Nacionais, quaisquer
obras de barragens, hidroelétricas, de
controle de enchentes, de retificação de
leitos, de alteração de margens e outras
atividades que possam alterar suas con-
dições hídricas naturais.
Parágrafo Único — Quaisquer projetos
para aproveitamento limitado e local
dos recursos hídricos dos Parques Nacio-
nais devem estar condicionados rigoro-
samente ao objetivo primordial de evitar
alterações ou perturbações no equilíbrio
do solo, água, flora, fauna e paisagem,
restringindo-se ao indicado no seu Plano
de Manejo.
Art. 24 — É vedada a execução de obras
que visem a construção de teleféricos,
ferrovias, rodovias, barragens, aquedu-
tos, oleodutos, linhas de transmissão ou
outras, que não sejam de. interesse do
Parque Nacional."

À luz da legislação transcrita, deixo
ao juízo dos leitores julgar a legalidade
da autorização concedida. Ibsen de Gus-
mào Câmara — presidente da Fundação
Brasileira para a Conservação da Natu-
reza.

Rádio MEC
Frustrado com a supressão do pro-

grama de D João Evangelista Enout, às
18h, da Rádio MEC, apresso-me em pe-
dir à referida Emissora o nosso reencon-
tro com Vozes Eternas cm Busca do
Homem.

É lamentável que em época tão con-
turbada pelo consumismo, pela violèn-
cia, pelo hedonismo, sejam os ouvintes
daquela Emissora privados de um dos
raros oásis espirituais que ainda exis-
tiam nesta terra.

Eram oportunos a hora e o tema
expostos por pessoa tào competente,
teólogo, professor e expositor admirável!

Rogo — e quero crer, em nome de
centenas de ouvintes — a volta do nosso
lenitivo das 18h! J. Carvalho — Rio de
Janeiro.

Modulados Gelli
As pessoas que estão interessadas em

comprar os modulados Gelli nem pen-
sem nisso, pois a promessa de entrega é
de 15 dias, porém isto não acontece e
nós, clientes, nâo recebemos nem uma
satisfação por parte de ninguém.

Comprei deste tipo de móvel na loja
da Gelli, Rio Sul, com o vendedor Sr.
José Carlos, no dia 30.9.82. Até dia 17 de
novembro não me tinha sido entregue a
cama do referido modulado, sem ter re-
cebldp nenhuma explicação por parte de
ninguém. Vera Maria Santoro de Souza
— Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.

Correção
O JORNAL DO BRASIL errou na

edição de ontem na matéria da página 8,
sob o titulo "Telbrãs demite em massa e
culpa queda nas vendas". O nome corre-
to da empresa é "Telbra S/A".
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As fronteiras éticas da dívida externa
FIRMOU-SE 

nos últimos dias a justifi-
cativa política do Governo para a for-
ma sinuosa através da qual ele apre-

sentou aos contribuintes a questão da insu-
portabilidade do pagamento da dívida exter-
na nacional. Expressa pelo Ministro do Pia-
nejamento, Antônio Delfim Neto, essa justi-
ficativa é extremamente simples: o Governo
insistiu em negar suas negociações com o
Fundo Monetário Internacional (a renegocia-
ção da dívida), para evitar que a propagação
dessa notícia agravasse o delicado quadro
financeiro em que o país se encontrava.

Ou seja, colocada a questão em termos
quase grosseiros, o Governo preferiu faltar à
verdade para preservar uma realidade que,
deteriorada, agravaria a questão central. Do
ponto-de-vista da lógica, esse argumento te-
ria validade se, por algum tipo de compromis-
so ou de confiança, houvesse a certeza de
que, tendo sucedido esse acidente com a
verdade, ele jamais se repetisse. Infelizmen-
te, pelo que se sabe do gênero humano, dos
governos e de suas práticas, não há menor
garantia de que possa vigorar no futuro tal
compromisso ou que possa nascer, inespera-
damente, tal confiança.

Absorvida essa constatação cruel, passe-
se a um segundo aspecto. Se num determina-
do momento um cidadão diz que passou por
cima da verdade em benefício do bem co-
mum, que garantia dá aos outros cidadãos de

que, ness>í mesmo momento, ao fazer essa
afirmação, ele também não está elidindo a
verdade em benefício de outra fantasia? A
questão da verdade é mais velha e mais
complexa que todas as questões .monetárias.
Diante dela, quaisquer dificuldades provoca-
das por uma dívida externa são pouco mais
que uma irrelevância. Basta recordar, por
exemplo, que há mais de 24 séculos os gregos
formularam um raciocínio semelhante à quês-
táo atual. Epimenides, o cretense, dizia que
todos os cretenses eram mentirosos, mas,
como ele era cretense, isso podia ser mentira.

Há mais de quatro séculos, Montaigne
ensinou que mentir é mais fácil que dizer a
verdade. Pois se só se pode contar uma
verdade, pode-se recorrera um número infi-
nito de mentiras. Admita-se, porémi que, no
fundo, tem razão Machiavel e o fim justifica
os meios. Chega-se assim ao centro da quês-
tão, po.dendo-se até arriscar que o problema
da verdade seja secundário. Machiavel teria
toda razão, desde que as pessoas interessadas
em usar quaisquer meios para chegar aos seus •
fins dissessem quais fossem os seus fins e, em
seguida, provassem que efetivamente chega-
riam a eles.

Por exemplo: para se promover o desen-
volvimento de um país, um fim' louvável,
deve-se tomar dinheiro fora. Como esse fim é
nobre, pode-se até tomar muito dinheiro,
justificando-se alguns exageros. Afinal, os

fins justificam os meios. Mas, se, por acaso, o
dinheiro tomado fora leva o país à moratória
e a recessão, o fim certamente não. justificou
os meios, até porque o filme não acabou
como o produtor queria.

Pelo contrário, ao dirigir o resgate de
Lazlo nessa Casablanca da dívida, Rick usou
de todos os meios mas, ao fim, o DC-3 não
teve gasolina, os alemães mataram Hump-
hrey Bogart e Paul Hénreid, e Ingrid Berg-
man teve que se conformar em viver o resto
de seus dias como mulher de um alto funcio-
nário do Cassino Central de Rabat.

A atual crise econômica brasileira tem
uma dimensão que ultrapassa qualquer dis-
cussão de competência ou de astúcia. Ela
demonstra que um projeto nacional não pode
ser acoplado à noção de infalibilidade. Du-
rante mais de uma década se disse que os
tecnocratas deveriam cuidar dos assuntos
complexos e que os curiosos ficassem em paz,
mas quem chegou à moratória não foi só a
tecnocracia, que continua a receber em dia.
Foi todo o país.

O tratamento da crise — e a busca de
soluções — não passa pelos critérios da
técnica ou da erudição. Passa, necessária-
mente, pela questão da democracia. Esse
tratamento deve ser encaminhado de forma
democrática, através do livre debate de opi-
niões e da verdadeira exposição dos números,
que, em certo momento, não foram levados
sequer ao Presidente da República.

Elio Gaspari

(Para o futuro e para o estudo da patolo-
gia do poder, vale levantai a suspeita de que,
em setembro ou outubro, quando o Presidên-

, te recebeu números inúteis, ninguém, nem
mesmo as pessoas que produziram essa má
nuinerologia, sabia quais eles eram. Ou seja,
a verdade, de tanto ser evitada, teria se
tornado difícil de achar.)

Tratar democraticamente a questão eco-
nômica não significa juntar a torcida do
Vasco, campeão fluminense deste ano, para
votar, por aclamação, medidas a serem pro-
postas no Maracanã. A maior revolução
econômica dos tempos modernos, o New
Deal de Franklin Roosevelt, foi conduzido
através de debates no Congresso, de disputas
judiciais e de eleições.

No Brasil, pretender enfrentar a crise
com um Conselho Monetário Nacional que se
reúne por telefone, significa de um lado
arriscar o agravamento dos problemas e, por
outro, fazer com que os descendentes dos
membros dessa instituição desossada prefi-
ram não discutir a biografia de seus ances-
trais.

Da mesma forma, juntando-se economis-
tas da oposição com os do Governo, num
interminável seminário, não se chegará Íon-
ge. Talvez se descubra apenas que muitos
economistas de oposição gostariam de ir para
o Governo, sobretudo porque os do Gover-
no, a portas fechadas, freqüentemente dizem
que pensam como os da oposição.

Há no país três Podêres. O Executivo,
sobre cujos ombros estão a dívida e a morató-
ria, sendo cio conhecimento geral que, so/.i-
nho, ele não as suporta, O Judiciário, a quem
praticamente se impediu de julgar questões
de conflito entre os Podêres Há, finalmente,
o Congresso, onde pode ser travada a discus-
são. Acusam-no de incapaz, mas ele nunca
quebrou o país Em toda a história da dívida
e das moratórias, não há um só caso em que
elas tenham ocorrido por atos saídos do
Legislativo. Além disso, não há no país
nenhuma outra instituição com legitimidade
superior ao Parlamento,

Finalmente, se vigora no país uma orto-
doxia da capacidade, e se a questão econômi-
ca náo deve sair do círculo fechado' da
sabedoria de um pequeno grupo de pessoas,
então o assunto deve ser tratado de acordo
com os critérios da disciplina acadêmica,
aquela que vigora para o julgamento da
produção intelectual. Nesse caso, tanto a
equipe econômica do Governo, quanto as
equipes privadas que acreditaram no milagre
da multiplicação dos dólares ficam autoriza-
dos a passar o reveillon com suas famílias,
mas, a partir de segunda-feira, devem se
apresentar à Faculdade de Economia mais
próxima para cumprirem durante o verão um
intensivo curso de recuperação.

Elio Gaspari é diretor adjunto da revista Veja.

A crise econômica: algumas sugestões
DIZ 

o ditado que presunção e água
benta cada qual toma o que quer.
É o nosso caso ao apresentar algu-

mas sugestões para a solução do proble-
ma econômico. Embora não diplomado
em economia, cursamos várias cadeiras
desta matéria quando estudávamos en-
genharia na Universidade de Michigan.
Posteriormente, o assunto sempre nos
fascinou e o seu bom entendimento mui-
to ajudou nossa atividade profissional.

Sem mais preâmbulos, vamos direto
ao assunto. Temos de abordá-lo em duas
frentes: a externa e a interna. Comece-
mos pela primeira e mais dificil, pois não
temos o comando de todos os fatores,
como, por exemplo, taxas de juros e
protecionismo comercial. Tomamos a
liberdade de, a título de cooperação,
sugerir o seguinte programa ao Governo
no tocante a nossas relações econômicas
com o exterior:

_ Severo controle das importa-
ções. O corte deve ser seletivo para
evitar estrangulamento de setores. Co-
mo medida preliminar, sugerimos can-
celar imediatamente a importação de
qualquer produto agrícola, inclusive tri-
go. Comamos pão de milho. Tomemos
vinhos e bebidas nacionais.

_ Severa vigilância sobre o item
serviços, além dos juros, especificamen-
te transportes marítimos (afretamen-
tos), onde considerável economia em
dólares poderá ser feita.

— Desenvolver com o máximo de
recursos à pesquisa para utilização do
álcool como combustível, inclusive para
motores pesados. Temos de eliminar
nossa dependência do exterior em mate-
ria de combustível até onde for possível.

— Negociar com os bancos inter-
nacionais para obter uma consolidação
das dívidas com algum prazo cie carèn-
cia para amortização e com juros fixos

LANÇANDO 
os olhos pelos 12

meses, com que neste fim de ano
encerramos o de 1982, vemos du-

rante eles sobressaírem dois aconteci-
mentos, um de ordem intelectual e
outro de ordem política. Este último
foi, como se sabe, a realização de elei-
ções nacionais, depois de tantos anos
de jejum eleitoral; o primeiro foi, evi-
cientemente, a comemoração dos 80
anos do poeta Carlos Drummond de
Andrade. A simples aproximação,
qualitativa e quantitativa, desses dois
acontecimentos constitui, por si só,
algo de sintomático em nosso huma-
rüsmo brasileiro, a que convém desde
logo atentar. Consideremos, antes de
tudo, o acontecimento político, que
abrange a totalidade do povo brasilei-
ro e do brasileiro do povo.

Pelos dados apurados até a data
em que escrevo estas palavras, o que
me chama desde logo a atenção é o
destaque, pelo Governo e pela Oposi-
ção, de duas personalidades e não de
partidos. Continua, portanto, a preva-
lecer a observação histórica de que o
espírito partidário, em nossa política,
praticamente desapareceu com o Sm
do Império e não foi restaurado, nem
em 1930 nem em 1964, com o fim da
Primeira' República e o advento da
supremacia política das Forças Ar-
madas.

Todas as tentativas, desde 1891,
de estabelecimento ou restabeleci-
mento de partidos políticos, nacio-
nais, regionais ou ideológicos, tèm es-
barrado na tendência nacional ao con-
formismo político do povo ou no pre-
domínio de elementos pessoais ou so-
ciais, bem como na lei de repercussão
de fatos externos, continentais ou in-
ternacionais. Quebrou-se a tradição
partidária imperial e não foi criada
nenhuma nova aglutinação partidária
permanente de influência nacional.
Mas também se quebrou, nessas últi-
mas eleições, a indiferença popular,
substituída por um comparecimento e

(Nota: esta medida já está em anda-
mento).

— Os empréstimos em moeda for-
te só seriam tomados, daqui por diante,
pelo Governo e assim mesmo para exe-
cução de projetos de alta prioridade.
Vedada, por conseguinte, a tomada de
empréstimos externos por empresas es-
tatais e particulares até segunda ordem,
(vide item a respeito da Resolução 63.)

— Isentar de qualquer imposto,
inclusive de Renda por cinco anos, as
remessas de lucros das firmas que trou-
xeram capital para o Brasil, a partir
deste ano, na proporção capital atual vs.
novo capital. Isto incentivaria os invés-
timentos "diretos.

Passemos, agora, à frente interna.
Cumpre a todo custo impedir a recessão,
que causaria desemprego, e também re-
duzir a inflação. Vamos sugerir algumas
medidas: 

__ 
.'• ¦'.;

— Preparar um orçamento umeo
para o país. Acabar com os orçamentos
paralelos, o fiscal, o monetário e o das
estatais. Acabar com os Fundos inde-
pendentes manobrados por Ministérios
ou Autarquias. Ex.: Fundo de Marinha
Mercante, Fundo Portuário, etc. Tudo
deveria ficar dentro do orçamento.

— Eliminar o déficit governamen-
tal fazendo economias e sem aumentar
impostos. Fechar uma quantidade de
órgãos e comissões com atribuições su-
perpostas. A máquina governamental é
excessivamente cara.

— Dar severo combate à estatiza-
ção. As empresas estatais que dão défi-
cit, se não puderem ser vendidas, deve-
rão ser fechadas. A desculpa de que
algumas empresas deficitárias devem
existir por motivos de segurança nacio-
nal já agora não tem razão de ser. A
segurança nacional deixou de existir
com o enorme rombo da dívida externa.
Estamos sendo comandados do exterior.
Não existe nenhuma segurança, na

J. C. de Macedo Soares Guimarães
The New York Times

acepção correta do termo, quando se
atrelam os destinos do país aos banquei-
ros internacionais;

— Expandir e apoiar ao máximo a
indústria de construção civil. É a grande
válvula de escape nas épocas de reces-
são (vide Franklin Roosevelt em 1932).

—- Cancelar a Resolução 63. Medi-
da polêmica. Mas temos as nossas justi-
ficativas. Nenhum empréstimo externo
deve ser tomado a partir de agora se não
gerar ou economizar divisas no ciclo
produtivo. Atualmente, o Governo, a
pretexto de criar reservas, não tem ne-
nhum controle sobre a aplicação dos
recursos em cruzeiros obtidos pela Reso-
lução 63. Endividar-se em dólares para
gastar em cruzeiros sem gerar dólares
não dá... Enquanto existir a Resolução
63, os juros internos não baixarão. Além

do mais, qualquer empresário de juízo,
na atual conjuntura, jamais se endivida-
rá em dólares.

— Modificar a sistemática fiscal
no sentido de orientar a poupança para
o capital de risco e não para a agiota-
gem. Isentar as pessoas fiscais do Im-
posto de Renda sobre dividendos das
ações das empresas de capital aberto.

— Dar liberdade completa à ex-
pansão do crédito para o sistema banca-
rio. Embora de efeito inflacionário (tem-
porário), com a eliminação da Resolução
63 irá diminuir o juro interno e servirá
como antídoto das medidas causadas
pelas providências (necessárias) adota- •
das na frente externa.

— Eliminar todo e qualquer incen-
tivo, exceto para exportação. Estudar
um meio de compensar as regiões Norte-
Nordeste através de tabelas diferencia-
das de Imposto de Renda.

— Abolir todo e qualquer subsí-
dio. Compensar a retirada do subsídio
agrícola com financiamentos de prazos
longos e carência de três safras pelo
menos.

10 — Desindexar a economia —
ORTN náo é moeda. Tomar como base o
INPC para quaisquer reajustes, mas
sempre sem obrigação de segui-lo.

11 — Criar o Ministério da Econo-
mia para ter um comando único na
emergência. A este Ministério, subdivi-
dido em Secretarias de' Planejamento,
do Tesouro, da Indústria e do Comércio
e de Abastecimento (em nível subminis-
terial), ficarão subordinados todos os
estabelecimentos de crédito oficiais, co-
mo Banco Central, BNDES, BNH, Ban-
co do Ôrasil, Caixa Econômica, etc.

12—0 Banco Central deve ser ape-
nas o órgão regulador da moeda e do
crédito, deixando o fomento para outras

.entidades. Utilizar o Open-Market na
sua função correta de regular a expan-

A lição das eleições
Tristão de Athayde

um interesse que inspiraram as urnas
em 15 de novembro.

Quanto à influência decisiva de
personalidades individuais, tanto na
vertente governista como na oposi-
ção; foram elas, sem dúvida, o Presi-
dente João Figueiredo e o ex-
Governador Leonel Brizola. Se o con-
tinuísmo do regime autoritário man-
teve a sua permanência, depois das
eleições, deve-o, sem dúvida, à ação
pessoal do Presidente Figueiredo, in-
tervindo autoritariamente na propa-
ganda eleitoral, em contacto com o
povo, valendo-se de todos os trunfos e
mordomias do personalismo e do au-
toritarismo, instalados na cúpula exe-
cutiva desde 1964 e com todo o peso
de uma individualidade simpática e
da aura paterna de 1932.

Se a Oposição, por seu lado, crês-
ceu de modo considerável, com as
eleições, dominando de longe toda a
parte mais desenvolvida do país, obte-
ve ela o mais inesperado dos triunfos
no Rio de Janeiro, pela ação carisma-
tica do mais radical opositor do regi-

v me ditatorial de 64, em seu início. O
êxito de Leonel Brizola foi ajudado
indiretamente pelo próprio Governo
federal, interessado na derrubada do
PMDB, o mais forte dos seus adversa-
rios, como Partido, em um dos seus
redutos mais importantes, mas foi
obra pessoal evidente de um líder opo-
sicionista radical que o levou a con-
quistar naturalmente a simpatia po-
pular.

Nos dois extremos do leque políti-
co. o do continuísmo e o do mudancis-
mo, foram quatro personalidades que
se destacaram como líderes: no conti-
nuismo. a intervenção pessoal e auto-
ritaria do Presidente Figueiredo. Na
Oposição, junto a Brizola. a condição
pessoal de Franco Montoro e de Tan-
credo Neves, representantes típicos
da cultura paulista e do espirito mi-
neiro.

Quanto aos resultados pessoais
relativamente fracos dos dois fenôme-
nos quase novos em nosso quadro
político, o voto operário e o voto femi-
nino, devem ser naturalmente atribuí-
dos à relativa novidade de seu peso
eleitoral. Esse escasso resultado-náo
diminui em nada a importância consi-
derável dessas duas novas vertentes
sociais do nosso corpo eleitoral coleti-
vo, já iniciada em 1930.

O que se pode concluir dessas
eleições é que elas, acima de tudo,
refletiram alguns dados fundamentais
de nossa vida político-econômica e de
nossa psicologia coletiva. Acima de
tudo, a tendência ao conformismo po-
lítico de nossas zonas menos desen-
volvidas economicamente, dependen-
tes das verbas federais para sua pró-
pria manutenção. Como lição, a neces-
sidade de estimular, em nossa popula-
çâo, o interesse pela coisa pública e a
necessidade de uma reação educativa
contra as origens econômicas da cor-
rupção generalizada e contra o egotis-
mo privatista dos regimes autoritários
e do capitalismo individualista.

Os resultados coletivos entre o
Regime de 64 e a Oposição levam à
conclusão de que o conjunto das opo-
sições supera de 60 a 40% os do conti-
nuismo governamental, especialmen-
te nas zonas mais desenvolvidas do
Brasil. Trata-se de um dado funda-
mental para uma conclusão geral fa-
vorável àquela meta que o próprio
Presidente da República não se can-
sou de proclamar, ou seja, a consolida-
ção do modelo autenticamente demo-
crãtico e pluralista, como sendo a me-
ta principal das eleições de novembro.
Podemos,'portanto, concluir que elas
realizai am os seus objetivos.

Esse fato inconteste. como conclu-
são isenta de partidarismo e baseada
unicamente no bem comum da nacio-
naüdade, é que deve ser acentuado de
modo mais concludente, Não houve

propriamente vencedores e vencidos,
caso não surjam novos golpes de for-
ça, contra a objetividade das urnas
honestamente apuradas. O povo bra-
sileiro, em seu conjunto, manifestou-
se incontestavelmente contra um regi-
me político oligárquico, autoritário e
centralista, como o que decorreu do
movimento de 1964. E sim por um
regime autenticamente pluralista, ba-
seado na primazia da Justiça social e
nas liberdades constitucionais, com
predominância absoluta daquela crês-
cente participação das massas bem
remuneradas e das elites, cultas e
conscientes, nas instituições políticas.

A considerável participação do
voto popular, contra toda tentativa de
preponderância de um partido-gover-
nista ou do Poder Executivo de tipo
oligárquico, como vinha acontecendo
até pelo menos dois-terços do periodo
posterior a 1964, demonstrada nas
eleições de novembro, é a prova pa-
tente de que a transformação de uma
democracia "relativa" ou "nominal"
em que vínhamos vivendo, sob a égide
de um conceito absolutista da Segu-
rança Nacional, tem de ser operada
por meios legais. O povo já demons-
trou, em todo o Brasil, pelo voto livre,
que a apregoada "abertura" ou será
coroada por uma Assembléia Consti-
tuinte adrede eleita, ou representará
uma traição à consulta popular de
novembro, tão proclamada pelos pró-
prios próceres da situação vigente e
tão sinceramente aspirada pela massa
da população.

Pelas primeiras declarações dos
líderes governistas mais responsáveis
ou de certos líderes oposicionistas vi-
toriosos nestas eleições, verifica-se
que o único verdadeiro vitorioso em 15
de novembro foi o próprio regime
democrático honesto, socializante, e
fundado na liberdade e na justiça dos
fatos e não de palavras vãs. Por essas
primeiras declarações se manifesta a

são dos meios de pagamento, nâo como
captador de recursos para cobrir déficits
orçamentários.

Evidentemente que várias outras
medidas complementares seriam neces-
sárias. Muitas não podem ser executa-
das de imediato. Reconhecemos que al-a
gumas são polêmicas. O que desejamos^
é fixar algumas idéias e suscitar o deba--
te. Havemos de ter um mínimo de plane-
janiento e seguir diretrizes seguras. Se-
não, nada feito.

Com toda certeza, estas nossas opi-
niões sobre a economia do país irão
provocar ataques nervosos em alguns
dos nossos economistas "tupiniquins" e
talvez apoio de outros. Isto é normal.
Peterson, nosso professor de economia
na Universidade de Michigan, dizia, jo-
cosamente: "Em economia, metade da
biblioteca é a favor e a outra metade é
contra."

As sugestões apresentadas têm co-
mo fundamentos, na frente externa, ob-
ter um superávit substancial no balanço
de pagamentos; na frente interna, visa à
austeridade governamental, ao fortale-.
cimento real da iniciativa privada via
mercado de capitais e a um comando
firme na direção da economia.

Desejamos ressaltar, finalmente,,
que este programa não é para ser co-
mandado por um ou vários Ministros. É
programa para ser comandado direta-
mente pelo Presidente da República. No
regime presidencialista há matérias, há
comandos, que não podem ser delega-
dos a ninguém. Ao Presidente da Repú-.
blica, como símbolo da União Nacional,
compete levantar as forças vivas da na-
ção para a grande empreitada que te-,
mos pela frente. Com a palavra o Presi--
dente João Baptista de Figueiredo.

J. C. de Macedo Soares Guimarães é jornalista e ¦
engenheiro.

tendência psicológica e tradicional
em nossa História, às composições
respeitosas do adversário e não às-
contradições sectárias.

Democracia é convívio de adver-
sários e não destruição recíproca de
inimigos. Essa, a maior e mais neces-
sária das revoluções, contra os totali-'
tarismos, os terrorismos e os confor-'
mismos.

É tão grave a crise de nossas insti-,
tuições políticas e econômicas, após,
20 anos de um regime artificial, que;
não devemos esperar transformações-
imediatas de instituições políticas ou
da psicologia coletiva, como resultado
imediato dessa'inequívoca manifesta-
ção da vontade de mudar e não de
continuar, que o povo brasileiro mani-
festou em 15 de novembro de 1982.
Mas é nesse rumo que devemos cami-
nhar. Essa foi a vox populi.

Trata-se agora de saber se estas
eleições foram autênticas, e seu resul-
tado terá de ser respeitado pelas for-
ças sociais, políticas e culturais do
nosso povo, ou tudo não terá passado,
de sonho de uma noite de primavera, •
sonhado do Pará ao Paraná, pelo arco
de um povo nas urnas.

Com todas as restrições que lhe
possam ser atribuídas, as massas fala-;
ram o que deviam dentro de suas;'
possibilidades e intuições de futuro.
Cabe agora às elites a responsabilida-
de de as traduzirem ern Lei constitu-'
cional e em educação gradual e cole-
tiva.

Na data em que escrevo estas li-
nhas (26 de novembro), só perduram
duas manchas sobre a normalidade
das eleições autenticamente democrá- ¦
ticas de 1982: a demora da apuração
no Rio, provocada pela tentativa de
defraudação do candidato oposicio-
nista. e as declarações ambíguas de
dois ministros militares. Mas tudo se
há de esclarecer. Lembrai-vos do Chile .
de Allende e de Pinochet...

Como o JORNAL DO BRASIL nao circulará amanha, sábado, o artigo do Cardeal Dom Eugênio Sales será publicado segunda-feira.
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PCI ataca a URSS para defender o Papa
Arnúin IKottn "*" vuj cl.».. __.___._.______¦ JLAraújo Netto

Roma — Lacônica,
mas com uma ponta de
ironia, foi a resposta do
Vaticano aos ataques
soviéticos a João Paulo
II. Resposta que foi di-
vulgada no começo da
tarde de ontem através
de- um comunicado da
sala de imprensa da
Santa Sé. Muito mais
incisivo, duro e categó-
rico, em compensação,
é o editorial que hoje
publica o jornal do Par-
tido Comunista Itália-
no, L'Unità, em defesa
do Papa polonês.

Editorial em que o ór-
gão oficial do PCI consi-
dera pretextuosa e ab-
surda a acusação lança-
da contra João Paulo II
pela revista mensal do
PC da URSS, Auto-
Educação Política,
apresentado como um
ultraconservador, res-
ponsável pela crise po-
lonesa, inspirador das
atividades anti-so-
cialistas do Solidarie-
dade, inimigo da disten-
são, que fez da Polônia
e de outros países do
sistema socialista víti-
mas das atividades sub-
versivas do Vaticano.

Com o cuidado de não
envolver pessoalmente
o Papa e nem mesmo a
Secretaria de Estado da
Santa Sé na polêmica, a
primeira resposta do
Vaticano às pesadas
acusações soviéticas
(divulgadas ampla e in-
tegralmente pela agên-
cia oficial de notícias,
Tass) procurou manter
a questão no âmbito de
uma controvérsia jorna-
lística.

Por isso mesmo, ao
distribuir ontem o bre-
ve texto da resposta do
Vaticano, Padre Romeo
Panciroli, porta-voz do
Papa, fez questão de ca-
rácterizá-lo como um"comunicado da sala de
imprensa". E que diz: O
artigo de um jornal so-
viético — reproduzido
ontem (quarta-feira) pe-
la agência Tass — que
ataca pessoalmente o
Papa e atribui a "servi-
ços e órgãos da Santa
Sé "atividades subver-
sivas", das quais a Polo-
nia seria "um país víti-
ma, e não o único, não
precisa de comentário
ou de réplica"."Isso contrasta com a
realidade dos fatos e de
situações de todos bem
conhecidos, sobre os
quais a opinião pública
mundial formulou um
juízo dificilmente con-
trovertido. Contradiz,
igualmente, as avalia-
ções de fontes soviéti-
cas, inclusive oficiais,
as quais reconheceram
em várias ocasiões o ai-
to magistério e a obra
incansável do Papa
João Paulo II em favor
da paz e por uma justa
solução dos graves pro-
blemas que afligem a
humanidade". "Na ver-
dade — finaliza — "o
ataque é um mistério."

A primeira conse-
qüència (de inegável
importância e repercus-
são) dessa atitude dis-
creta e sutil assumida
pelo Vaticano diante do
ataque soviético fez-se
sentir ontem mesmo,
com a decisão esponta-
neamente tomada pelo
Partido Comunista Ita-
liano, de pronunciar-se
em defesa do Papa com
0 editorial que hoje apa-
recerá na primeira pági-
na de L'Unità.

Sem o temor de pare-
cer mais papista do que
o Papa, o Partido Co-
munista Italiano apro-
veita a ocasião da polè-
mica desencadeada pe-
la imprensa oficial so-
viética para abrir uma
nova confrontação com
o PC da URSS. Ao ante-
cipar, ontem à noite, os
temas essenciais do edi-
torial de hoje de seu jor-
nal, a direção do PCI faz
saber que não conside-
ra João Paulo II um Pa-
pa mais reacionário e
anti-socialista do que
seus antecessores — as-
sim como não vê como
se possa atribuir a ele e
à atual linha do Vatica-
no qualquer responsa-
bilidade pela atual crise
polonesa e de outros
países do "socialismo
real". Todas as acusa-
ções feitas pela impren-
sa soviética não teriam,
segundo os comunistas
italianos, qualquer fim-
damento de verdade, já
que as origens e expli-
cações da atual crise da
Polônia e do socialismo
real seriam outras e
bem diversas.
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do Líbano e cartazes cCom bandeiras

Arafat quer contato
direto com Reagan e
Governo israelense

Viena e Beirute — A Organização para a Liberta-
ção da Palestina quer realizar conversações diretas
com os Estados Unidos e Israel num esforço para
solucionar o conflito do Oriente Médio, afirmou o
líder da OLP, Yasser Arafat, em entrevista ao jornal
austríaco Kurier.

Em outra entrevista, ao jornal esquerdista As-
Safir, de Beirute, Arafat disse que a OLP retirará
suas forças do Líbano caso isso ajude a assegurar que
as tropas israelenses também sairão daquele país.

Sem ilusões
"Embora não acreditemos — como acreditava

Sadat (o falecido Presidente do Egito, Anwar Sadat)
— que os Estados Unidos têm em suas mãos 90% das
cartas no drama do Oriente Médio, tratamos, não
obstante, de estabelecer contato com os Estados
Unidos", declarou Arafat ao Kurier.

Os palestinos, segundo Arafat, estão "consciên-
tes de que os Estados Unidos sào uma superpotência
e não temos ilusões sobre seu papel". Em Madri, o ,
jornal Diário 16 divulgou também entrevista de Ara-
fat, na qual ele afirmou que o Presidente Ronald
Reagan ignorou "questões fundamentais" em seu
recente plano de paz para o Oriente Médio.

Arafat sustentou que o Presidente dos Estados
Unidos ignorou os direitos do povo palestino à auto-
determinação e à formação de um Estado indepen-
dente. O plano de Reagan, apresentado a Io de
setembro, sugeriu a criação de um autogoverno pa-
lestiho na Cisjordania e Gaza (ocupadas desde 1967
por Israel) associado à Jordânia.

Iiz Taylor desmaia
ao visitar "kibbutz"

Tel Aviv — A atriz Elizabeth Taylor desmaiou
ontem durante um passeio turístico pelo deserto de
Negev e os médicos disseram que ela está com
laringite. Liz, de 50 anos, sentiu-se mal no kibbutz de
Sde Boker, depois de visitar o Instituto de Pesquisas
da Universidade de Beersheba e a casa de David Ben-
Gurion — o primeiro Premier de Israel — atualmente
um monumento nacional.

Testemunhas contaram que a atriz desmaiou
dentro de sua limusine depois de percorrer o kibbutz
durante duas horas, sendo levada às pressas para o
centro médico de Soroko, em Beersheba. Depois de
atendê-la, os médicos mandaram-na de volta ao hotel
de Tel Aviv, para repousar.

Liz — que se converteu ao judaísmo há vários
anos — chegou a Israel na segunda-feira para uma
visita de boa vontade, devendo se reunir com o •
Primeiro-Ministro Menahem Begin e viajar ao Líbano
na,semana que vem. Não se sabe se a atriz poderá
manter o programa original.

Eleição em Portugal
pode ser antecipada
com fim de coalizão

Lisboa — O Presidente Antônio Ramalho Eanes
está senão pressionado para convocar eleições ante-
cipadas após a renúncia do Vice-Premier Freitas do
Amaral da presidência do Centro Democrático So-
ciai, o segundo maior partido da coalizão de centro-
direita, agora à beira do colapso, segundo editoriais
de jornais de diversas tendências políticas.

Numa rara demonstração de consenso, jornais
comunistas e conservadores afinnaram que a sur-
preendente decisão de Amara! significava o fim da
coalizão de Governo que dirigiu Portugal nos Últimos
três anos.

O conservador O Dia afirmou que a renúncia
deixou a coalizão à deriva e tornou inevitável a
convocação de eleições enquanto o comunista Diário
afirmava que a aliança ficou "sem nenhum de seus
fundadores e líderes históricos e representa o flm de
fato da coalizão", tomando inevitável a dissolução do
Parlamento.
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1 favor da paz, crianças israelenses dão boas-vindas às delegações

Lutas matam Divergência impede
avanço no diálogo
de Israel com Líbano

mais quatro
libaneses

Beirute — Um homem
e três crianças cristãos
morreram ontem quando
o carro em que viajavam
foi alcançado por um lan-
ça-granadas na região das
montanhas Aly, a'Leste de
Beirute, em nova onda de
violência entre milicianos
cristãos libaneses de direi-
ta e muçulmanos (drusos)
esquerdistas. Os comba-
tes entre os dois grupos
rivais já fizeram nos últi-
mos três meses perto de
200 vítimas, segundo a
UPI.

O Partido Socialista^
Progressista, que tem sua
principal base entre os 200
mil drusos libaneses,
acusou os milicianos cris-
táos pelo assassinato de
sete pessoas, cujos cada-
veres, crivados de balas,
foram encontrados quar-
ta-feira em um bosque
perto da aldeia, de El Ma-
tan, na região de Aley. ,

Espancamentos

Em Israel, um oficial
do Exército israelense, o
major vice-comandante
do distrito da Judéia (seu
nome não pode ser divul-
gado), que está sendo jul-
gado sob a acusação de
ter maltratado palestinos
na Cisjordania ocupada,
assegurou que seus co-
mandantes lhe deram or-
dens para espancar as vi-
timas.

. O major afirmou que o
comandante da Cisjordâ-
nia, Coronel Yaacov Har-
tawi, lhe deu pessoalmen-
te a ordem de pegar todos
os moradores palestinos
do sexo masculino, de 18 a
25 anos, de- um campo de
refugiados perto de Be-
lém, levá-los a uma escola
local e espancá-los, revela-
ram os jornais israelenses
Maariv, Haaretz e Ye-
dioth Aharonot.

Kiryat Shmona, Israel —
Terminou ontem sem
qualquer progresso a se-
gunda rodada das negocia-
ções diretas ehtre Israel e
Líbano. Ambas as partes
mantêm suas posições
quanto à elaboração da or-
dem do dia das reuniões:
Israel quer primeiro tratar
da normalização das rela-
ções entre os dois países; o
Líbano dá prioridade à re-
tirada das forças estran-
geiras que estão em seu
território.

Apesar do impasse, uma
declaração .conjunta divul-
gada .ontem; após cinco
horas dé conversações rea-
lizadàs em Kiryat Shmo-
na, sustentou que "foram
alcançados novos prqgres-
sos". O documento fòi lido
pelo porta-voz da Chance-
laria israelense, Avi Paz-
ner, que nâo deu mais de-
talhes. As negociações
prosseguirão segunda-
feira, em Khalde, no Li-
bano.

POMPA E CERIMÔNIA

Os israelenses recebe-
ram com pompa e cerimô-
nia a delegação libanesa
(foi a primeira vez que se
reuniam na cidade de Ki-
ryat Shmona, no Norte de
Israel; o primeiro encon-
tro, na terça-feira, ocorreu
em Khalde). Crianças enfi;
lelradas nas ruas acena-
ram bandeiras libanesas
junto a cartazes que di-
ziam "bem-vindos os nos-
sos bons vizinhos", "a paz
está chegando".

Judeus ortodoxos do
Movimento Lubavitchek
tocaram músicas festivas e
o rabino-chefe de Kiryat
Shmona ofereceu pâo e sal
à delegação libanesa,
cumprindo tradicional

saudação judaica. O nego-
ciador de Israel, David
Kimche, disse que as nego-
ciações têm como objetivo
normalizar as relações en-
tre os dois paises e acertar
medidas que assegurem
que "nunca mais voltem a
cair foguetes Katyusha so-
bre Kiryat Shmona" (esta
cidade, a l,6km da frontei-
ra Sul do Líbano, sofreu
durante anos ataques de
guerrilheiros palestinos).

DECISÁO DE •
GABINETE

No Líbano, p jomal inde-
pendente An-Nahar infor-
mou que a decisão da dele-
gação libanesa — chefiada
pelo diplomata e especia-
lista em Direito/Interna-
cional, Aritoine Fattal —
de exigir que o principal
ponto da agenda seja a re-
tirada das forças estran-
geiras foi tomada na noite
de quarta-feira, durante
reunião de Gabinete che-
fiada pelo Presidente
Amin Gemayel. Segundo a
Reuters, esteve presente à
reunião o enviado especial
dos Estados Unidos, Mor-
ris Draper, que também
participa nas negociações
em Khalde e Kiryat
Shmona.

O Líbano quer debater
suas futuras relações com
Israel tomando por base o
armistício de 1949, firmado
pelos dois países em segui-
da à primeira guen-a àra-
be-israelense. Israel sus-
tenta que o acordo de 1949
foi efetivamente cancelado
devido ao que qualifica de"atitude hostil" dos liba-
neses durante a guerra de
1967 (israelenses contra
egípcios) e por terem dado
refúgio em seu território
aos guerrilheiros pales-
tinos.

I 

Evite beber nas festas de fim de
ano. Por amor à vida.

DETRAN/RJ — JB

JORNAL DO BRASIL

Andropov se reúne gj|
com Reagan se houver
discussão prévia

Moscou — O novo secretário-geral do Partido
Comunista da União Soviética, Yuri AndropóÃf,
manifestou-se favorável a uma reunião de cúpula
com o Presidente dos Estados Unidos, Rongld
Reagan , com a condição de que seja reall?ado"um bom trabalho preparatório", para assegura.ro
êxito do encontro. ^ti-ta

De qualquer modo, somos favoráveis à.mè-
lhoria das relações sovlético-americanas e à imjjtje-
mentação de tratados e acordos mutuamenteToé-
néflcos concluídos por nossos países. SaudanjQs
tudo o que conduzir a esse objetivo — disse
Andropov em entrevista ao Jornalista americano
Joseph Kingsbury-Smith, segundo informou., a
agência Tass. . «&*'

Tom amigável

Essa foi a primeira vez que Andropov falou a
um jornalista ocidental desde que assumiu a lide-
rança governamental soviética, a 12 de novembro,
logo depois da morte do Presidente Leonid
Brejnev.

A liderença soviética sempre acreditou que
contatos a nível de cúpula sáo um método muito
eficaz para o desenvolvimento de relações entre os
Estados — respondeu Andropov, quando indaga-
do a respeito do apelo feito pelo ex-Presidente
Richard Nixon para um encontro entre os dirigen-
tes das duas superpotências.

Continuamos a ser dessa opinião. Mas, na-
turalmente, é necessário um bom trabalho prepa-
ratório para o sucesso de tal reunião — acrescen-
tou Andropov.

Adotando um tom amigável — em forte con-
traste com o estilo de Breejnev, segundo a agência
inglesa Reuters — Andropov desejou"bem-estar e
felicidade" aos americanos. Destacou que "isso
significa em primeiro lugar e acima de tudo désç-
jar paz a todos os americanos". "Hoje", prosse-
gulu, "o povo soviético e os americanos têm um
inimigo em comum, a ameaça da guerra e tudoo
que a fortalece'*.

Interesse mútuo .».,

Perguntado se achava que as divergências
entre o Kremlin e o Governo Reagan poderiamser
reduzidas nas conversações sobre redução de •ar'-
mamentos, ele respondeu que "sim, é claro"."As
propostas soviéticas sáo soluções que "não preju-
dicam os Interesses de nenhum dos lados e levam

. a uma redução radical dos armamentos de ambas
as partes", sustentou Andropov.

O dirigente soviético resumiu as propostas de
seu Governo, sugerindo um congelamento imedía-
to nas armas estratégicas, seguido por uma redu-
ção mútua de 25%. Quanto às armas intermedia-
rias, tema de conversações à parte em Genebra,
Andropov repetiu o apelo soviético em favor da
remoção de todos os mísseis e bomdardelros nu:
cleares ou a redução de dois terços por parte'de
ambas as potências. *T
Leia editorial "Magras Esperanças"^

Polônia suspende lei--
marcial mas permanece
legislação específica

Varsóvia — O regime militar da Polônia anun-
ciou que á lei marcial, adotada a 13 de dezembro
de 1981, deixa de vigorar a partir do primeiro
minuto de hoje. Mas anormalidade da vida polo*nesa é garantida, a partir de agora, por uma
legislação especifica, retirada da que antes carac-
terizava o estado de emergência e só era usada
excepcionalmente. <¦¦* •-•

As autoridades serão determinadas na luta-
contra os atos esperados do inimigo possível,-
contra tudo que é destrutivo e anti-socialistâ"—
disse o Primeiro-Ministro, General Wojciech Járu-
zelskl, numa reunião do Conselho de Ministros. Já'
o Vice-Primeiro-Ministro, Mieczyslaw Rakowski,
disse que as autoridades estarão preparadas paralutar contra forças oposicionistas, nos próximos'
anos.

É de se esperar e deve ser esperado que os
líderes destas forças — entre eles os que foram
libertados do internamente (durante a vigência dá
lei marcial mais de 10 mil pessoas foram detidâS
por períodos variáveis em campos de internamèri-
to) — vão querer tirar vantagem das possibilida-'
des que surgirão a partir do momento da suspen,-.,
são da lel marcial — disse Rakowski, antes de-
afirmar que não haverá "motivos para complaçigJL
cia", por parte das autoridades. ..: \

. A rádio de Varsóvia divulgou, por sua jfe^j
gravações de reuniões secretas da liderança^àa_.
sindicato independente dos operários, o Sofid^gj^
dade, que continuam na clandestinidade. Imciao&í
após o noticiário da noite, o programa de quase
uma hora foi introduzido pela música que é o tejna.
dos filmes do agente secreto britânico James-;
Bond. O locutor explicou que as gravações foraift.
feitas pelo serviço secreto polonês, com autoriza»
ção do Ministério do Interior.

Polícia resgata na
Espanha industrial
seqüestrado pela ETAS

San Sebastian, Espanha — A Guarda Civü"
espanhola resgatou ontem o Industrial Saturrjj|$£
Orbegozo, que tinha sido seqüestrado dia 14 de
novembro pela organização separatista basca.
ETA quando saía da igreja na cidade de Zumarfa-
ga. Ele foi encontrado a 60 quilômetros ao Leste de
Zumarraga, em Donamaria.

A Guarda Civil informou que recebeu denúrt
cia: anônima e mandou um sargento e seis recru~
tas, que cercaram a casa de fazenda onde o indus-
trial estava. O oficial subiu no telhado, abriu um^
brecha e caiu em cima dos dois homens que
guardavam Orbegozo, surpreendendo-os. O Qq-
mandante da Guarda Civil, Aramburu Topete,
disse que estava "muito orgulhoso" de seus ho-.
mens.

O industrial passa bem, apenas um pouco*
cansado, segundo as autoridades. As negociações
para sua libertação estavam num impasse depois
que a família se recusou a pagar resgate de 200
milhões de pesetas (Cr$ 400 milhões). Houve diver*-
sas reivindicações pelo seqüestro mas a policiaacredita que foi a ETA, que costuma recorrer a'
esse tipo de crime para conseguir recursos ou pararetaliar contra quem se recusa a pagar seus "im-"
postos revolucionários".

Em Marbella, Costa do Sol espanhola, um
porta-voz do Banco de Andalucia disse que cada
um dos depositantes lesados no assalto do último
fim de semana receberá 1 milhão de pesetas <Cr$"'2"
milhões) como compensação do seguro. Os 186"
depositantes do banco que tiveram seus cofi^*
particulares arrombados no fim de semana podem"
ter perdido o equivalente a Cr$ 5 bilhões. "
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Numa rua do bairro Overtown, o policial aponta para o alto o lançador de bombas de gás lacrimogêneo, escolhendo o alvo

Militar da
Bolívia se
insubordina

-La Paz — No primeiro
caso de insubordinação
nas Forças Armadas após
posse do Presidente Her-
nan. Siles Zuazo, militares
d£,base naval de Trinidad,
£)èpartamento de Beni, a
800 km ao Norte de La Paz,
se recusaram a obedecer
ãò.remanejamento anual
sancionado quarta-feira
por' Zuazo. O remaneja-
mento foi o primeiro feito
com base nas normas
constitucionais após 18
anos de regime militar na
Bolívia.

Para o Presidente Zuazo,
tudo não passa de um pro-blema de disciplina inter-
na na base naval, "que se-
guramente será soluciona-
do hesse nível", e "não se
trata de um amotinamen-
to contra o Governo". Em
entrevista, Zuazo explicou
qüe. quatro militares lota-
dos em Trinidad se casa-
ram nesta cidade, sem a
devida autorização de seus
superiores, como exigem
os regulamentos militares.

O jornal Presencia divul-
Kou"duas versões dos acon-
teclmentos em Trinidad.
Uma delas indicou que "a
situação já havia sido su-
perada"; a outra foi de queo grupo insubordinado re-
sistia a ordem de remane-
jarnento e a algumas das
sanções aprovadas peloComando da Marinha, exi-
gindo a presença de uma
comissão militar para que
pudesse explicar suas rei-
vindicações. Observadores
lembraram que de Trini-
dad partiu o movimento
que^ precedeu o golpe de
novembro de 1979, lidera-
áo- pelo General Alberto
Natush Bush contra o Go-
verno interino de Walter
Guevara.

sua grandechance...
PAISAGENS
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Chanceler Saraiva Guerreiro não teme crise econômica

Guerreiro diz que Brasil
não desapontará parceiros
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Brasilia — "Sem dinheiro, o Brasil será
agora obrigado a restringir a execução de sua
política externa em relação a outros países do
Terceiro Mundo, na África e na própria Améri-
ca Latina. Mas o Itamarati não teme desapon-
tar seus parceiros nessa fase critica da econo-
mia brasileira, porque não criou expectativas
exageradas no periodo de maior euforia", ga-
rantiu o Chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro,
em entrevista exclusiva ao JORNAL DO
BRASIL.

Ele mencionou os percentuais de partici-
pação dos países em desenvolvimento no co-
mércio internacional para justificar a orienta-
ção da política externa brasileira e analisou
as dificuldades enfrentadas nas relações com
Angolas e Iraque, no primeiro por causa dos
cubanos e no segundo em função da guerra.
Pela primeira vez, Guerreiro se defendeu das
criticas sobre a insensibilidade oficial de cap-
tar os sinais de crise e citou pronunciamentos
feitos na ONU, UNCTAD e Cancún como
prova de que as advertências foram opor-
tunas.

Sem arranhões

Vigiando o trabalho do fotógrafo — "Você
ainda vai conseguir uma pose desairosa" — e
fumandoo um após outro seis cigarros sem
filtro, o Chanceler disse que o Brasil conse-
guiu atravessar 82 "sem arranhões" em mate-
ria de credibilidade no plano externo, "graças
à observação escrupulosa de alguns princi-
pios básicos de comportamento, como não
pressionar os outros nem prometer o que não
pode fazer".

— O Brasil não pode ser mais um país
estritamente subregional, que vè o mundo de
uma forma simplista. Tem que manter rela-
ções e desenvolver essas relações com vários
países, tanto do Terceiro Mundo, como os
industrializados. Seria uma negação do que
representamos hoje no cenário mundial se nos
limitássemos aos paises desenvolvidos fome-
cedores de capital — declarou Guerreiro.

Para sustentar sua tese, lembrou que o
mundo em desenvolvimento consumiu, em
1981. 42% das exportações brasileiras e que
também para os Estados Unidos o Terceiro
Mundo representa um percentual significati-
vo no comércio exterior, como mercado con-
sumidor.

Nem juizes, nem policiais
Sobre o apoio do Brasil a Angola, apesar

da presença das tropas cubanas no território
africano, Guerreiro foi categórico:

Não somos juizes, nem professores. E
muito menos policiais. Angola tem lá seus
problemas. Mas éum país que se tem mostra-
do disposto a cooperar conosco no campo
econômico, comercial, tecnológico, cultural,
sem maiores restrições, e que tem se tornando
sob vários pontos-de-vista um parceiro útil.

Citou ó Iraque como outro país de rela-
ções difíceis. Mas lembrou que mesmo nos
períodos de maior dificuldade de suprimento
de petróleo, o Iraque sempre esteve disposto a
aumentar seu fornecimento compensar as fa-
lhas de outras fontes:

Foi um dos raros países exportadores
de petróleo que sempre esteve disposto a
aumentar seu suprimento e compensar as
falhas de outras fontes. Foi também um dos
raros países da OPEP que deu uma certa
abertura a firmas brasileiras para a contrata-
ção de serviços e até certo ponto também
para a compra de mercadorias aqui no Brasil,
isso num momento em que seu mercado era
disputadíssimo. Agora que o Iraque está pas-
sando por dificuldades, devido à guerra com o
Irã, seria irresponsável de nossa parte aban-
donar esse tipo de relações que sempre ti-
vemos.

Reagindo às críticas de que a Chancelaria
brasileira não adverte para os sintomas de
crise internacional, citou as declarações pú-
blicas feitas na Assembléia-Geral da ONU, na
UNCTAD, na segunda comissão (econômica)
da Assembléia, em que o Brasil defendeu a
necessidade de os países em desenvolvimento
terem maior acesso às fontes de financiamen-
to e aos mercados dos paises industrializados.

Alerta e desafio
Em outubro do ano passado, quando

falei em Cancún, disse muito claramente que
era necessário expandir a economia mundial
ou inverter essa espiral de efeitos negativos de
desemprego nos paises industrializados, de
medidas protecionistas, de redução de opor-
tunidades dos paises em desenvolvimento,
restrição dos mercados desses paises. e que
náo era possível deixar que tudo corresse
como se nada estivesse acontecendo.

Guerreiro disse que citou, na época, que o
Fundo Monetário Internacional, quando foi
criado, representava em termos de disponibi-
lidade de socorro financeiro 16rf do mercado
mundial e que agora tinha caído para menos
de V,.

O Chanceler brasileiro enfatizou ainda
que um dos pontos cardeais da politica exter-
na brasileira foi jamais induzir em equivoco
qualquer país.

Negros mantêm
luta em Miami
contra brancos

Miami, Flórida, EUA—Atos iso-
lados de pilhagem e apedrejamento
contra brancos e policiais voltaram
a se repetir ontem pelo terceiro dia
consecutivo no bairro Overtown em
Miami, devido a incidente em que
um policial atirou num jovem negro
que morreu no hospital quarta-feira
à noite. '

O bairro está isolado pela poli-
cia, 36 pessoas já foram presas e
muitos guardas deslocados para o
bairro vizinho de Liberty onde ocor-
reram incidentes em maio de 1980
durante três dias com 18 mortos.

Incidente isolado

Na noite de quarta-feira ocorre-
ram alguns incidentes isolados em
Liberty provocando a ocupação do
bairro enquanto o Governador da
Flórida, Robert Graham, anuncia-
va que colocava a Guarda Nacional
de prontidão. Grupos de jovens ne-
gros em Liberty bloquearam o trãn-
sito e quebraram vidraças de dois
carros de polícia.

Em Overtown, uns 40 negros as-
saltaram uma loja de bebidas, sa-
quearam todo o estoque e respon-
deram com uma saraivada de gar-
rafas as bombas de gás lacrimogê-
neo que a polícia jogou para desalo-
já-lps. Apesar disso a polícia consi-
derou a situação bem mais calma
que nos dias anteriores.

O administrador de Miami, Ho-
ward Gary, o mais alto funcionário
negro do condado, afirmou que a
liderança .comunitária negra está
contendo os ânimos, o que para ele
explica que náo tenha havido uma
rebelião ainda maior depois da
morte de Nevell Johnson, o negro
baleado pela policia que desenca-
deou a revolta.

O porta-voz da polícia, Ângelo
Bitsis, afirmou que o agente que
disparou contra Johnson foi Luis
Alvarez, 32 anos, origem hispânica,
há dois anos ha Força. Ele e seu
companheiro Louis Cruz foram
transferidos para serviços burocra-
ticos até que termine a investiga-
ção sobre o incidente.

Argentina quer
acordo com Chile
sobre Beagle

Buenos Aires — O regime mili-
tar da Argentina está disposto a
firmar um acordo de paz com o
Chile, "sem desonra à soberania",
para solucionar o conflito de fron-
teira no Canal de Beagle. antes de
entregar o Poder aos civis, infor-
mou uma fonte oficial ao jornal
Tietnpa Argentino. As negociações
com o Chile serào aceleradas em
março.

Segundo a fonte, em março os
Partidos políticos deverão estar
reorganizados e as autoridades con-
versarão com suas lideranças, para"não arriscar uma solução definiti-
va que esteja esvaziada do pensa-
mento dos poderes constitucionais
futuros". A entrega do Poder aos
civis foi prometida pelos militares
para março de 1984.

Integração
O Governo do General Reynal-

do Bignone deseja uma solução que
se enquadre dentro do amplo espi-
rito de integração latino-americana
que surgiu com o conflito das Mal-
vinas. disse a fonte, lembrando que
os lideres políticos argentinos têm-
se pronunciado pela necessidade de
se resolver o conflito fronteiriço
dentro de tal espírito.

. As negociações que a Argentina
e Chile realizam com a mediação do
Vaticano, há quase quatro anos,
estão estancadas desde que. em de-
zembro de 1980. o Papa João Paulo
II fez uma proposta de acordo que
ainda não foi respondida pelo Go-
verno de Buenos Aires. A proposta
foi aceita pelo Governo de San-
tiago.

Presidente peruano
garante respeito
a direitos humanos

Lima — O Presidente do
Peru, Fernando Belaunde
Terry, convocou ao Palô-
cio do Governo o lider do
principal Partido da Opo-
siçâo, o Apra, Alan Garcia,
para lhe dar garantia de
que as Forças Armadas
não incorrerão em exces-
sos, nem violações dos di-
reitos humanos, nas sete
províncias de três Depar-
tamentos que passaram a
seu controle, quarta-feira.

Garcia disse ter lembra-
do ao Presidente que o fato
de uma pessoa defender
idéias esquerdistas nâo é
motivo para que seja con-
siderada terrorista. Como
Garcia, o próprio Presi-
dente teme "um banho de
sangue" durante os 60 dias
em que vigorará o estado
de emergência que decre-
tou na região onde opera a
guerrilha maoista do Sen-
dero Luminoso.

O VIETNAM

O jornal El Diário, por-
ta-voz dos partidos esquer-
distas, atribuiu a fontes
militares a informação de
que o Exército se dispõe a
desenvolver uma estraté-
gia semelhante à aplicada
pelos Estados Unidos no
Vietnam, inclusive o uso
de napalm contra as posi-
ções dos guerrilheiros do
Sendero Luminoso. Se a
luta se prolongar, disse a
fonte, o Exército poderá
comprar aviões Pucara ar-
gentinos ou Bandeirantes

brasileiros, que seriam de-
senhados para ações na lu?
ta de guerrilha.

— A intervenção militar
abre interrogações sobre o
futuro do país, que se po-
deria ver envolvido numa
guerra civil — disse José
Fernandez Saívatecci, ex-
Major do Exército, que foi
demitido em 1976 por uma
suposta conspiração con-
tra o regime do General
Francisco Morales Bermu- *
dez, fato que ,aliás, am-
pliou as pressões para que
os militares deixassem o
Poder, o que ocorreu em
1980, com a realização de
eleições que levaram de
volta à Presidência Be-
launde Terry (derrubado
em 1968, três anos depois
de mandar os militares
acabar com pequeno foco
guerrilheiro).

Das atuais operações mi-
litares nos Departamentos
de Ayacucho, Huancavéli-
ca e Apurimac, há total
silêncio. Segundo a agèn-
cia AFP, um impressio-
nante número de jornalis-
tas está em Ayacucho, Ca-
pitai do Departamento do
mesmo nome, mas não
tem acesso às informações,
que só serào liberadas pelo
comando militar, montado
naquela cidade. Todos os
carros que circulam pelas
ruas principais da cidade
sào revistados de forma ri-
gorosa. Os soldados estão
buscando guerrilheiros de
casa em casa, como autori-
za o estado de emergência.

Borges quer esquecer 1982
Buenos Aires — O escritor Jorge Luiz Borges disse

em entrevista ao jornal Clarin que se lhe dessem o Poder
na Argentina renunciaria imediatamente porque não
poderia "deter a corrupção". Ele aconselhou os argenti-
nos a esquecer o ano de 1982 "ainda que, talvez, o •
próximo ano nos leve a recordar esse com nostalgia".
Num balanço de 1982, o escritor afirmou que seu país"teve greves, manifestações reivindicatórias de todos os
tipos, uma guerra absurda em que muitos jovens morre-
ram. Tudo foi negativo".

— O mundo está nas mãos de insensatos. Aqui em
nosso país um demagogo (referência ao ex-Presidente
Galtieri) nos convocou à Praça de Maio e declarou uma
guerra sem medir as conseqüências.

Alpinistas morrem no Everest
Katmandu, Nepal — O alpinista japonês Yasuo Ka-

to, único homem a chegar ao topo do Monte Everest — 8
mil 763 metros — no inverno, provavelmente morreu
para salvar- um colega em perigo. Depois de comunicar
seu recorde, segunda-feira, pelo rádio, à equipe de apoio
que está a 5 mil 300 metros, ele disse que estava em
condições de descer, mas seu colega, Toshiaki Kobaya-
shi, tinha os pés e as mãos congelados. Um explorador foi
enviado ao pé do cume da montanha, mas fortes ventos o
obrigaram a voltar. O Ministério do Turismo do Nepal
captou uma transmissão de rádio afirmando que eles
quase certamente estão mortos, pois não dispunham de
equipamento de sobrevivência capaz de agüentar tanto
tempo.

EUA vêem eclipse lunar
Nova Iorque — Milhares de americanos, de Nova

Iorque a Honolulu, levantaram cedo ontem para ver o
último eclipse lunar visível na América do Norte até
agosto de 1989. Alguns astrônomos disseram que o
eclipse foi o mais escuro de que se tem lembrança nos
últimos anos, devido à erupção, a 4 de abril último, no
México, do vulcão El Chinchonal, que lançou poeiravulcânica na atmosfera. O fenômeno durou cerca de uma
hora.

Finlândia tem novo Governo
Helsinqui — O Premier finlandês Kalevi Sorsa, queontem de manhã apresentara a renúncia de seu Governo

ao Presidente Mauno Koivisto, depois que comunistas e
socialistas, membros da coalizão, votaram contra o orça-
mento da defesa para 1983, ontem mesmo, à noite,
conseguiu refazer seu Gabinete. Sorsa disse que o Minis-
tro da Educação Kalevi Kivistoe, um socialista, seria
substituído por Arvo Saio, o Ministro do Trabalho Jouko
Kajanoja, comunista, por Veikko Helle, e o Ministro dos
Transportes Jarmo Wahlstroehm, comunista, por Reino
Breilin.

NOTA
A Diretoria da Petrobrás informa
que não é verdadeira a notícia
veiculada no "Jornal do Brasil" de
ontem (dia 30), de que um Diretor
da Petrobrás afirmara que 

"os deri-
vados de petróleo até maio deve-
rão ter aumento médio de 80%..."
e que 

"esta é uma das exigências
do Fundo Monetário Internacional
— FMI".
No encontro de fim de ano realiza-
do entre jornalistas e os diretores
da Petrobrás, não foi feito qualquer
comentário sobre o preço dos
combustíveis, mesmo porque es-
se assunto é de exclusiva compe-
tência da Secretaria de Planeja-
mento da Presidência da Repúbli-
ca, e do Conselho Nacional do
Petróleo.

A bebida é um divertimento. Não a
transforme em arma. Nunca dirija de-
pois de beber.

DETRAN/RJ — JB
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Militar da
Bolívia se
insubordina

La Paz — No primeiro
caso de insubordinação
nas Forças Armadas após
posse do Presidente Her-
nan Siles Zuazo, militares
da base naval de Trinidad,

-Departamento de Beni, a
800 km ao Norte de La Paz,
se recusaram a obedecer
-ao. remanejamento anual
g^ncionado quarta-feira
pòí; Zuazo. O remaneja-
ménto foi o primeiro feito
GtJtn base nas normas
ffedíistituclonais após 18
ahós de regime militar na
Bolívia.

s. Para o Presidente Zuazo,
tudo não passa de um pro-•blema de disciplina inter-
na. na base naval, "que se-
-guramente será soluciona-
do nesse nível", e "não se
trata de um amotinamen-
to contra o Governo". Em
entrevista, Zuazo explicou
§ue 

quatro militares lota-
os em Trinidad se casa-

ram nesta cidade, sem a
devida autorização de seus
superiores, como exigem
os regulamentos militares.

O jornal Presencia divul-
gou duas versões dos acon-
tecimentos em Trinidad.
Uma delas indicou que 

"a
'situação já havia sido su-
perada"; a outra foi de que»o-grupo insubordinado re-
sistia a ordem de remane-
jamento e a algumas das
sanções aprovadas pelo
Comando da Marinha, exi-

-gifldo a presença de uma
^comissão militar para que
pudesse explicar suas rei-"\5n&icações. Observadores
lembraram que de Trini-¦dad partiu o movimento
que precedeu o golpe de
novembro de 1979, lidera-'de^pelo General Alberto-Natush Bush contra o Go-

-.vemo interino de Walter
Guevara.

sua grandechance...
PAISAGENS
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Serviços Próprios na Europa

- saídas: DEZEMBRO: 11 e 28
JAN.:1,4,8.11,15.18.22,25.28

FEVEREIRO: 5.12,19.26
MARCO: 1,5,8.12.15.19.22.26

. V IMPORTANTE
A DIFERENÇA QUE FAZ A

DIFERENÇA DOS
- - SERVIÇOS POL VANI

Io* Categoria e Localização dot
4j i Hotéis Selecionados.
29) Qualidade a Quantidade dt

Refeições, Visitas a Excursões
à *- Incluídas.
3°. Guia Especializado em Idioma

Portugufis.
£?) Serviços e Autopullmans Pró-

prios na Europa.

Chanceler Saraiva Guerreiro não teme crise econômica

Guerreiro diz que Brasil
não desapontará parceiros

tW 1117T-2 . Í52 M34.a23i.i_ai

Brasilia — "Sem dinheiro, o Brasil será
agora obrigado a restringir a execução de sua
polítipa externa em relação a outros países do
Terceiro Mundo, na África e na própria Améri-
ca I_atina. Mas o Itamarati não teme desapon-
tar seus parceiros nessa fase crítica da econo-
mia brasileira, porque não criou expectativas
exageradas no periodo de maior euforia", ga-
rantiu o Chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro,
em entrevista exclusiva ao JORNAL DO
BRASIL.

Ele mencionou os percentuais de partici-
pação dos países em desenvolvimento no co-
mércio internacional para justificar a orienta-
ção da política externa brasileira e analisou
as dificuldades enfrentadas nas relações com
Angolas e Iraque, no primeiro por causa dos
cubanos e no segundo em função da guerra.
Pela primeira vez, Guerreiro se defendeu das
criticas sobre a insensibilidade oficial de cap-
tar os sinais de crise e citou pronunciamentos
feitos na ONU, UNCTAD e Cancún como
prova de que as advertências foram opor-
tunas.

Sem arranhões
Vigiando o trabalho do fotógrafo — "Você

ainda vai conseguir uma pose desairosa" — e
fumandoo um após outro seis' cigarros sem
filtro, o Chanceler disse que o Brasil conse-
guiu atravessar 82 "sem arranhões" em mate-
ria de credibilidade no plano externo, "graças
à observação escrupulosa de alguns princi-
pios básicos de comportamento, como não
pressionar os outros nem prometer o que náo
pode fazer".

— O Brasil nào pode ser mais um pais
estritamente subregional, que vê o mundo de
uma forma simplista. Tem que manter rela-
ções e desenvolver essas relações com vários
países, tanto do Terceiro Mundo, como os
industrializados. Seria uma negt-çâo do que
representamos hoje no cenário mundial se nos
limitássemos aos países desenvolvidos forne-
cedores de capital — declarou Guerreiro.

Para sustentar sua tese, lembrou que o
mundo em desenvolvimento consumiu, em
1981, 42% das exportações brasileiras e que
também para os Estados Unidos o Terceiro
Mundo representa um percentual significati-
vo no comércio exterior, como mercado con-
sumidor.

Nem juizes, nem policiais
Sobre o apoio do Brasil a Angola apesar

da presença das tropas cubanas no território
africano, Guerreiro foi categórico:

Não somos juizes, nem professores. E
muito menos policiais. Angola tem lá seus
problemas. Mas é um país que.se tem mostra-
do disposto a cooperar conosco no campo
econômico, comercial, tecnológico, cultural,
sem maiores restrições, e que tem se tornando
sob vários pontos-de-vista um parceiro útil.

Citou o Iraque como outro país de rela-
ções difíceis. Mas lembrou que mesmo nos
períodos de maior dificuldade de suprimento
de petróleo, o Iraque sempre esteve disposto a
aumentar seu fornecimento compensar as fa-
lhas de outras fontes:

Foi um dos raros países exportadores
de petróleo que sempre esteve disposto a
aumentar seu suprimento e compensar as
falhas de outras fontes. Foi também um dos
raros países da OPEP que deu uma certa
abertura a firmas brasileiras para a contrata-
ção de serviços e até certo ponto também
para a compra de mercadorias aqui no Brasil,
isso num momento em que seu mercado era
disputadíssimo. Agora que o Iraque está pas-
sando por dificuldades, devido à guerra com o
Irá, seria irresponsável de nossa parte aban-
donar esse tipo de relações que sempre ti-
vemos.

Reagindo às criticas de que a Chancelaria
brasileira não adverte para os sintomas de
crise internacional, citou as declarações pú-
blicas feitas na Assembléia-Geral da ONU, na
UNCTAD, na segunda comissão (econômica)
da Assembléia, em que o Brasil defendeu a
necessidade de os paises em desenvolvimento
terem maior acesso às fontes de financiamen-
to e aos mercados dos países industrializados.

Alerta e desafio
Em outubro do ano passado, quando

falei em Cancún, disse muito claramente que
era necessário expandir a economia mundial
ou inverter essa espiral de efeitos negativos de
desemprego nos paises industrializados, de
medidas protecionistas, de redução de opor-
tunidades dos países em desenvolvimento,
restrição dos mercados desses países, e que
não era possível deixar que tudo corresse
como se nada estivesse acontecendo.

Guerreiro disse que citou, na época, que o
Fundo Monetário Internacional, quando foi
criado, representava em termos de disponibi-
lidade de socorro financeiro i6?r do mercado
mundial e que agora tinha caído para menos
de 4"f

O Chanceler biasileiro enfatizou ainda
que am dos poiito__ cardeais da política exter-
na brasileira foi jamais inauzii em equivoco
qualquer país

Negros mantêm
luta em Miami
contra brancos

Miami, Flórida, EUA—Atos iso-
lados de pilhagem e apedrejamento
contra brancos e policiais voltaram
a se repetir ontem pelo terceiro dia
consecutivo no bairro Overtown em
Miami, devido a incidente em que
um policial atirou num jovem negro
que morreu no hospital quarta-feira
à noite.

O bairro está isolado pela poli-
cia, 36 pessoas já foram presas e
muitos guardas deslocados para o
bairro vizinho de Liberty onde ocor-
reram incidentes em maio de 1980
durante três dias com 18 mortos.

Na noite de quarta-feira ocorre-
ram alguns incidentes isolados em
Liberty provocando a ocupação do
bairro enquanto o Governador da
Flórida, Robert Graham, anuncia-
va que colocava a Guarda Nacional
de prontidão. Grupos de jovens ne-
gros em Liberty bloquearam o trân-
sito e quebraram vidraças de dois
carros de polícia.

Em Overtown, uns 40 negros as-
saltaram uma loja de bebidas, sa-
quearam todo o eçtoque e respon-
deram com uma saraivada de gar-
rafas as bombas de gás lacrimogè-
neo que a polícia jogou para desalo-
já-los. Apesar disso a polícia consi-
derou a situação bem mais calma
que nos dias anteriores.

O administrador de Miami, Ho-
ward Gary, o mais alto funcionário
negro do condado, afirmou que a
liderança comunitária negra está
contendo os ânimos, o que para ele
explica que não tenha havido uma
rebelião ainda maior depois da
morte de Nevell Johnson, o negro
baleado pela polícia que desenca-
deou a revolta.

Alpinistas morrem
no Everest

Katmandu, Nepal — O alplnis-
ta japonês Yasuo Kato, único ho-
mem a chegar ao topo do Monte
Everest — 8 mil 763 metros — no
inverno, provavelmente morreu pa-
ra salvar um colega em perigo. De-
pois de comunicar seu recorde, se-
gunda-feira, pele rádio, à equipe de
apoio que está a 5 mil 300 metros,
ele disse que estava em condições
de descer, mas seu colega, Toshiakl
Kobayashi, tinha os pés e as mãos
congelados. Um explorador foi
enviado ao pé do cume da monta-
nha, mas fortes ventos o obrigaram
a voltar. O Ministério do Turismo
do Nepal captou uma transmissão
de rádio afirmando que eles quase
certamente estão mortos.

EUA vêem
eclipse lunar

Nova Iorque — Milhares de
americanos, de Nova Iorque a Ho-
nolulu, levantaram cedo ontem pa-
ra ver o último eclipse lunar visível
na América do Norte até agosto de
1989. Alguns astrônomos disseram
que o eclipse foi o mais escuro de
que se tem lembrança nos últimos
anos, devido à erupção, a 4 de abril
último, no México, do vulcão El
Chinchonal, que lançou poeira vul-
cânica na atmosfera.

Finlândia tem
novo Governo

Helsinqui — O Premier finlan-
dês Kalevi Sorsa, que ontem de
manhã apresentara a renúncia de
seu Governo ao Presidente Maano
Koivisto, depois que comunistas e
socialistas, membros da coalizão,
votaram contra o orçamento da de-
fesa para 1983, ontem mesmo, à
noite, conseguiu refazer seu Gabi-
nete. Sorsa disse que o Ministro da
Educação Kalevi Kivistoe, um so-
ciaüsta, seria substituído por Arvo
Saio, o Ministro do Trabalho Jouko
Kajanoja. comunista, por Veikko
Helle. e o Ministro dos Transportes
Jarmo Wahlstroehm, comunista,
poi Reino Breilin.

Presidente peruano
garante respeito
a direitos humanos

Lima — O Presidente do
Peru, Fernando Belaundé
Terry, convocou ao Pala-
cio do Governo o líder do
principal Partido da Opo-
siçáo, o Apra, Alan Garcia,
para lhe dar garantia de
que as Forças Armadas
não incorrerão em exces-
sos, nem violações dos di-
reitos humanos, nas sete
províncias de três Depar-
tamentos que passaram a
seu controle, quarta-feira.

Garcia disse ter lembra-
do ao Presidente que o fato
de uma pessoa defender
idéias esquerdistas não é
motivo para que seja con-
siderada terrorista. Como
Garcia, o próprio Presi-
dente teme "um banho de
sangue" durante os 60 dias
em que vigorará o estado
de emergência que decre-
tou na regiáo onde opera a
guerrilha maoísta do Sen-
dero Luminoso.

O VIETNAM

O jornal El Diário, por-
ta-voz dos partidos esquer-
distas, atribuiu a fontes
militares a informação de
que o Exército se dispõe a
desenvolver uma estraté-
gia semelhante à aplicada
pelos Estados Unidos no
Vietnam, inclusive o uso
de napalm contra as posl-
ções dos guerrilheiros do
Sendero Luminoso. Se a
luta se prolongar, disse a
fonte, o Exército poderá
comprar aviões Pucara ar-
gentinos ou Bandeirantes

brasileiros, que seriam de-
senhados para ações na lu-
ta de guerrilha.

— A intervenção militar
abre interrogações sobre o
futuro do país, que se po-
deria ver envolvido numa
guerra civil — disse José
Fernandez Salvatecci, ex-
Major do Exército, que foi
demitido em 1976 por uma
suposta conspiração con-
tra o regime do General
Francisco Morales Bermu-
dez, fato que ,aliás, am-
pliou as pressões para que
os militares deixassem o
Poder, o que ocorreu em
1980, com a realização de
eleições que levaram de
volta à Presidência Be-
launde Terry (derrubado
em 1968, três anos depois
de mandar os militares
acabar com pequeno foco
guerrilheiro).

Das atuais operações ml-
litares nos Departamentos
de Ayacucho, Huancavéli-
ca e Apurimac, há total
silêncio. Segundo a agên-
cia AFP, um impressio-
nante número de jornalis-

• tas está em Ayacucho, Ca-
pitai do Departamento do
mesmo nome, mas náo
tem acesso às informações,
que só serão liberadas pelo
comando militar, montado
naquela cidade. Todos os
carros que circulam pelas
ruas principais da cidade
são revistados deforma.ri-
gorosa. Os soldados estão
buscando guerrilheiros de
casa em casa, como autori-
za o estado de emergência.

Polícia detona em B. Aires
bomba posta em escritório
do Nobel da Paz, Esquivei

Luis Cláudio Latgé

Buenos Aires — A polícia fez detonar ontem uma
bomba colocada em. frente ao Serviço de Paz e
Justiça, dirigido pelo Prêmio Nobel da Paz, Adolfo
Perez Esquivei, pouco depois de uma reunião das
Mães da Praça de Maio. A bomba, detonada pelos
peritos, não provocou danos, mas ao fim da tarde.
Esquivei denunciou que "não se trata de um fato
isolado: demonstra a situação de insegurança em que
se vive no país e evidencia a impunidade com que
atuam determinados grupos".

Ainda ontem cerca de 100 dirigentes de organiza-
ções políticas juvenis, Mães da Praça de Maio e
outras pessoas, reuniram-se no local onde foi assassi-
nado, durante 3 marcha pela democracia, na Praça de
Maio, dia 16 último, o operário Dalmiro Flores. Se-
gundo testemunhas, ele foi morto por ocupantes de
um Ford Falcon, que a polícia identificou como sendo
de sua frota, e até agora não foram apuradas as
responsabilidades.
BORGES E 82

Os festejos de final de
ano, com muito papel pi-
cado, meio expediente em
algumas repartições e fo-
gos não bastaram para es-
conder o clima de tensão
em Buenos Aires. As men-
sagens de fim de ano das
autoridades militares tive-
ram sempre caráter politi-
co e até o final da tarde, o
Gabinete do Presidente
Bignone estava reunido
para tratar de problemas
como dívida externa e sub-
sídio ao desemprego.

O escritor Jorge Luís
Borges, que viu este ano
frustradas uma vez mais as
suas pretensões de conse-
guir o Prêmio Nobel de Li-
teratura, fez declarações
mal-humoradas sobre 1982
e afirmou que "o pais está
em mãos de insensatos".

— Acho que o que acon-
teceu durante o ano para o
nosso país nâo foi muito
grato. De maneira qúe não
convém fazer um balanço.
Talvez fosse melhor esque-
cer. Houve greves, mani-
festações reclamando todo

tipo de coisas, os militares
consumaram uma guerra
absurda, da qual não saí- .
mos bem e morreram mui-
tos jovens — disse.

Para o escritor argenti-
no, a situação é crítica e, se
tivesse nas mãos o poder
total, náo saberia o que
fazer para democratizar o
país, "um país em que se
atuou com tanta impuni-
dade".

NARVAIZ

Ontem, a Justiça consi-
derou improcedente a de-
núncia feito pelo Juiz Pe-
dro Narvaiz, semana pas-
sada,' de que as Forças Ar-
madas nâo respeitam a lei.
Ele pediu dados ao Co-
mando do Exército sobre
um preso e teve a informa-
ção negada por motivos de
segurança nacional, se-
gundo afirmou o Chefe da
Arma, General Cristino Ni-
colaides. Narvaiz conside-
rou que existia "conflito
de poderes", e renunciou,
abandonando o país de-
pois de ter sofrido
ameaças.

NOTA
A Diretoria da Petrobrás informa
que não é verdadeira a notícia
veiculada no "Jornal do Brasil" de
ontem (dia 30), de que um Diretor
da Petrobrás afirmara que 

"os deri-
vados de .petróleo até maio deve-
rão ter aumento médio de 80%..."
e que 

"esta é uma das exigências
do Fundo Monetário Internacional
— FMI".
No encontro de fim de ano realiza-
do entre jornalistas e os diretores
da Petrobrás, não foi feito qualquer
comentário sobre o preço dos
combustíveis, mesmo porque es-
se assunto é de exclusiva compe-
tència da Secretaria de Planeja-
mento da Presidência da Repúbli-
ca, e do Conselho Nacional do
Petróieo.
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Falecimentos Polícia infiltra detetive em
Rio de Janeiro

Maria Cristina Pessoa
de Abreu, 29, de leucemia,
no Hospital do Câncer,

i Paulista, morava em Bota-
fogo. Casada com Túlio
Ferreira de Abreu, tinhaum filho: Elias.

Carlos Henrique Bastos
de Almeida, 42, de insufi-
ciência cardíaca, no Hospi-
tal do INAMPS da Lagoa.
Carioca, era comerciante.
Solteiro, morava no Jar-

, dim Botânico.
Rute Vieira da Silva, 49,

de insuficiência coronária-
na, na Clínica Santa Ma-
ria. Carioca, morava na Pe-

S nha. Casada com Francis-
, co Carlos Pereira da Silva,
tinha dois filhos: Antônio
Carlos e Ana Maria.

Guilherme Freitas dos
. Santos Filho, 53, de infarto

agudo do miocárdio, em
,. sua residência, no Leblon.

Industrial, era desquitado
e tinha dois filhos: Alex e
Leonora.

Anselmo Garcia deOli-~ veira, 58, de carcinbma" maligno no estômago, emsua residência, em Bonsu-
cesso. Mineiro, era casado
com Danieia Ribeiro de
Oliveira e tinha uma filha:
Sueli, além de dois netos.

Luciana Nogueira de
Sousa, 59, de parada car-
diaca, no Hospital da Or-
dem Terceira da Penitèn-

¦t cia. Carioca, morava na Ti-
,'juca. Viúva de Antônio
] Maria de Sousa, tinha três

filhos: Ricardo, Maria de' Lourdes e Marta, além de
três netos.

Vanderlei Pereira de
Carvalho, 67, de edema
pulmonar, na Santa Casa
de Misericórdia. Carioca,
funcionário público apo-
sentado, morava no Cen-
tro. Casado com Angela
Cardoso de Carvalho, ti-
nha um filho: Humberto,

. além de quatro netos.
Hélio de Lima Guima-- rães, 69, de parada cardía-

ca, em sua residência, no
Cachambi. Padre, era pau-• lista mas terminou os estu-
dos de Teologia no Rio,' onde foi ordenado no dia 8
de dezembro de 1938 e se
formou em Direito Social,
pela Faculdade de Direito
da ex-Universidade do

¦¦ Brasil. Foi cooperador nas
. Paróquias do Sagrado Co-
.ração de Jesus (Glória),

Nossa Senhora da Glória
. (Largo do Machado), Nos-
$ sa Senhora da Lourdes (Vi-
Via.Isabel), São João Batis-
j ta (Botafogo), São Brás
¦-(Madureira)'e Santa Ceei-
...lia (Brás de Pina). Desde
¦>, 1961 era o pároco da Igreja

de Nossa Senhora de Apa-
recida, no Cachambi, e, du-
rante muitos anos, foi ca-
pelão do Asilo Infantil

.iJ Nossa Senhora de Pom-~ péia, no Méier. Foi sepulta-; do, ontem, na Quadra de" São Pedro, no Cemitério7 São Francisco Xavier, no'"Caju, após missa de corpo' 
presente, celebrada pelo" Bispo-Auxiliar Dom João

¦8 d'Ávila Moreira Lima.

Jaqueline Mendonça da
-Silveira, 71, de parada res-

piratória, em sua residen-
cia, na Barra da Tijuca.

I -Carioca, era viúva de Dani-
1 lo Pedrosa da Silveira.

Ernesti Alves de Mace-
do, 76, de embolia cerebral,
no Hospital Sáo Francisco
de Paula. Carioca, comer-
ciante aposentado, mora-
va em Sáo Cristóvão. Viú-
vo de Francisca Matos de
Macedo, tinha uma filha:
Norma, além de três netos.

Irene Botelho da Silva,
84, de arteriosclerose, em
sua residência, em Madu-
reira. Carioca, era viúva de
Afonso Ribeiro da Silva e
tinha sete filhos, além de
vários netos e bisnetos.

bando de "Escadinha' e prende 2
Condenado a 23 anos

de cadeia por assalto a
banco, acusado pela po-
lícia de ser chefe de um
grupo denominado Co-
mando Vermelho, e
grande traficante de co-
caína, dominando pon-
tos nas Favelas do Ju-
ramento, Providência e
Mangueira, onde traba-
lhava com 

'40 
emprega-

dos que recebiam sala-
rios entre Cr$ 50 mil e 70
mil semanais, foi preso
anteontem pela polícia
José Carlos Reis Ensi-
na, mais conhecido co-
mo Escadinha.

Policiais do 4o SORF
(Setor Operacional de
Roubos e Furtos) num
plano bem elaborado,
onde contaram com um
detetive, que se fingia
assaltante, acabaram
prendendo Escadinha,
no momento em que ele
estacionava seu Brasi-
lia numa padaria, para
pegar o falso ladrão,
que se infiltrara na qua-
drilha e armara um pia-
no para assaltarem
uma firma. '-i
O PLANO

Segundo o inspetor

Nélio Machado, José
Carlos Ensina foi preso
pela polícia anteontem,
mas só ontem puderam
apresentar o traficante
à imprensa. Nélio con-
tou que, como os poli-
ciais encontram muita
dificuldade para ter
acesso às favelas, resol-
veram armar um esque-
ma, onde infiltrariam
um homem dentro da
favela e este tentaria
manter contato com o
traficante.

E o plano foi armado,
sendo destacado um de-
tetive para morar na fa-
vela e realizar o conta-
to. O detetive — que
não pôde aparecer para
evitar identificação pa-
ra novas, operações —
morou na favela duran-
te um mês, onde por
duas vezes manteve
contato com Esca-
dinha.

Anteontem foi mon-
tado um esquema de as-
salto grandioso a uma
grande firma, e o deteti-
ve, disfarçado de margi-
nal, o apresentou ao

grupo de Escadinha. As
19h30min foi marcada a
hora para um encontro
em uma padaria, na
Avenida Edgar Rome-
ro, em Vaz Lobo, onde o
grupo do traficante e
mais o detetive disfar-
çado iriam até a firma
para os primeiros con-
tatos para o futuro as-
salto.

Na hora marcada, já
esperavam perto da pa-
daria oito policiais do 4o
SORF. Escadinha che-
gou à padaria numa
Brasília vermelha RM
7068 e junto com o seu
guarda-costa José Ro-
berto da Silva Tavares,
o Zequinha Playboy,
estacionaram o carro e
esperaram, até que o
detetive se aproxi-
masse.

Neste momento, os
policiais entraram em
ação e conseguiram
prender Escadinha jun-
to com o seu guarda-
costa, que não tiveram
tempo para reagir. No
carro foram encontra-
das 400 gramas de co-
caína, e três pistolas de
nove milímetros. Zequi-

nha Playboy está con-
denado a 16 anos de re-
clusão e é fugitivo da
penitenciária Milton
Dias Moreira.

Às 16h de ontem, 150
moradores da Favela
do Juramento estive-
ram no 4o SORF, na Pa-
vuna, pedindo a liberta-
ção do traficante, o que
mobilizou policiais da
DRFA (Delegacias de
Roubos e Furtos de Au-
tomóveis), Comando
Apoio e do 9o BPM —
Rocha Miranda. Apesar
da precaução, não hou-
ve tumulto, e os mani-
festantes foram disper-
sos pela chuva'.

O Inspetor Nélio Ma-
chado explicou que Es-
cadinha era um ídolo
da favela do Juramen-
to, porque desde que
começou a atuar na
área hão aconteceram
mais assaltos, estupros,
e até os enterros e par-
tos eram pagos pelo tra-
ficante. Ele disse que
agora haverá uma
disputa pela boca de fu-
mo de Escadinha, e que
ela é geralmente assu-
mida a bala.

Tempo
INPE/CNPq — 06hl7mln <.W.'1_82)j___T'

PM não apresenta acusados
da morte de menino e faz
delegado parar inquérito

Não vou nem terminar o inquérito. Não há razão
para continuar — afirmou, ontem, o delegado Wa-
shington Pedra, da 23a DP, no Méier, que apurava a
morte do menino Marcos Vinícius de Aguiar, de 13
anos, no Morro da Guarda, por um trio de PMs. É que
êle recebeu oficie do comandante do 3o BPM, Tenen-
te-Coronel Helmo Dias, informando que não apresen-
tara os seis PMs implicados no caso, porque já foi
instaurado Inquérito Policial-Militar para apurar o
crime.

O caso, segundo o delegado Pedra, era fácil,
porque havia muitas testemunhas e os PMs envolvi-
dos eram de um grupo específico destacado do bata-
lhão para ir ao Morro da Guarda. "Só faltava, para
concluir o inquérito, o laudo do exame de local e ouvir
os seis PMs envolvidos e três testemunhas apontadas
por outras" — acrescentou o delegado.

OFICIO

Na segunda-feira, o in-
quérito da 23° DP, mesmo
incompleto, será enviado à
Auditoria Militar, "e, com
isso, encerro minha parti-
cipação no caso" — disse
Washington Pedra.

. O delegado da 23a DP
havia dado prazo até on-
tem, ãs 15h, para que o
comandante do 3o BPM
apresentasse os seis PMs
envolvidos na morte do
menino Marcos Vinícius.
Ao meio-dia, porém, o de-
legado recebeu o ofício do
comandante do 3o BPM
que diz:

"Este comando informa
a V. Sa. que deixa de apre-
sentar os PMs envolvidos,
pois já estão sendo ouvi-

dos e arrolados no Inquéri-
to Policial-Militar, tendo
em vista o Artigo 9o do
Código Penal Militar e a
Emenda Constitucional n°
7/77 de 13 de abril de 1977,
que alterou o Artigo 144,
parágrafo Io, letra D, da
Constituição Federal Bra-
sileira".

O ofício do Tenente-
Coronel Helmo Dias infor-
mou, também, que o presi-
dente do inquérito instau-
rado pela Auditoria Militar
Estadual é o Major da PM
Eli Gonçalves.

O 3o Batalhão da Polícia
Militar, sediado no Méier,
dá fundos para os fundos
da 23a DP e o ofício, data-
do de anteontem, só ontem
chegou às mãos do delega-
do Washington Petra.

Auxiliar de enfermagem
que passava por advogada
não fala nada na prisão

Detida ontem na Delegacia de Defraudações,
Angela Cristina da Silva, 24 anos, não quis dar
declaração à imprensa. Escondida atrás de óculos
escuros, limitou-se às palavras: "Não quero falar
nada." Angela foi processada pelo crime de falsa
identidade, denunciada pelo juiz da 23a Vara Crimi-
nal, Antônio Isaías da Costa Abreu. Angela assinou,
como advogada do réu Jorge Ribeiro, o interrogatório
e fez defesa prévia do réu com a carteira de n° 29935,
da OAB. Ela é auxiliar de enfermagem.

Ainda nâo se sabe quantos casos e processos
foram assinados pela falsa advogada. Detida em seu
escritório na Estrada do Portela 99, sala 820, Angela
logo confessou a falsa identidade e após o depoimen-
to na Delegacia de Defraudações vai responder a
processo em liberdade. O delegado Jacob Briskier
disse que será solta por não ter sido presa em fia-
grante.
INQUÉRITO v

O juiz da 23a Vara pediu
anulação do processo
17573, assinado por Ànge-
la. Mas não se sabe quan-
tos processos foram defen-
didos pela auxiliar de en-
fermagem, certamente to-
dos serão anulados. A car-
teira usada por Angela
pertence a Maura das Gra-
ças Iguaterni Abreu, mas a
OAB não tem noticia de
extravio do documento ou
pedido de segunda via.
Sérgio Lourival Cautzman
e Paulo Belarmo de Castro
avisaram ao juiz Antônio
Isaías, da falsa profissão.
Angela conta em seu de-
poimento que cursa os pri-
meiros períodos da Facul-
dade de Direito na SUAM,

que não conhece Maura e
negou ter trabalhado co-
mo advogada.

Sobre o interrogatório
que assinou, diz apenas ter
sido procurada pelo PM
(do 22° Batalhão de Polícia
Militar) Renato, amigo de
Jorge Ribeiro, que lhe pe-
diu seus serviços de advo-
gada, mas que não usu-
fruiu nenhuma vantagem
monetária.

O delegado Briskier está
preocupado com os outros
processos da advogada:

— É um ponto de inter-
rogação saber quantos
processos ela assinou. Es-
tamos com várias dúvidas-,
suspeitas, mas ainda é ce-
do para resolver. O princi-
pai agora era tirá-la da cir-
cúlaçào e avisar às demais
Varas.

CECÍLIA VOLKMER GÜTTLER

t Seus filhos Ewaldo, Bruno, Mario, Carlos, Walter e
Oscar, noras e netos, agradecem as manifestações
recebidas e convidam para a missa de 7o dia a ser
realizada no dia 3 (segunda-feira), às 10 horas, na
Igreja de Santa Mônica, à R. Ataulfo de Paiva, 527.

AVISOS RELIGIOSOS

Estados
Marciano Rocha Brito,

42, de ataque cardíaco, em
Itabuna no Sul da Bahia.
Locutor da Rádio Jornal
de Itabuna, sob o nome
artístico de Nilson Rocha,
trabalhou, também, nas
Rádios Inconfidência, de
Belo Horizonte; Difusora,
da Manaus; e Difusora
Acreana, de Rio Branco.
Casado, tinha dois filhos.

Sarbas Sabbino de Cas-
tro, 68, de parada cardíaca,
no Hospital Militar, em Be-

| lo Horizonte. Mineiro de
Corinto, era tenente-

I coronel reformado da Poli-
cia Militar de Minas Ge-

: rais. Casado com Albionti-
na de Castro, tinha dois
filhos e três netos.

José Alves Sobrinho, 81,
I do coração, em São Paulo.

Viúvo de Hercília Marques
; d» Silva, tinha filhos, netos
, e bisnetos.
>

Djalma Gonçalves da
I Silva, 82, em São Paulo.

Casado com Luisa Eblen-'_ 
giné Gonçalves da Silva,
tinha filhas e netos.

Benedito Manoel da Sil-
va, 88. de parada cardíaca,

j em Sào Paulo. Era filho de
Manoel Antônio da Silva e

1 de Ana Inácia dos Santos.

DR. SYLVIO DE SA FREIRE
(MISSA DE 7° DIA)

tSua 

família, sensibilizada a todas as mani-
festações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento, convida parentes e ami-
gos para a missa a ser celebrada segunda-

feira, dia 3, às 9:00 horas, na Igreja de São
José, à Avenida Presidente Antônio Carlos
esquina da Rua São José, Centro.

MPM Propaganda e a família de

SÉRGIO MACEDO RICHER

t participa o seu falecimento, em acidente ocorrido dia
23 do corrente, no Havaí.
Aos amigos pedem uma oração pela alma de
SÉRGIO.

ALUÍZIO VELHOTE DE OLIVEIRA
MISSA T DIA

tA 

família convida parentes e amigos
para a Missa de 7o Dia, que será
celebrada no dia 3 de janeiro, 2a-feira,
às 10:30 hs, na Igreja Sta Mônica, à

Av. Ataulfo de Paiva, 527.
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No Rio
Encoberto n nublado com chuvas esparsas. Temperatura
estável. Ventos Sul a Sueste íracos a moderados. Mlíxima:
30.8, em Bangu; mínima: 18.0, no Alio da Boa Visla. Avlio
Especial: nas próximas 24 horas, possibilidades dc ocorreu-
cia dc chuvas contínuas, por vezez fortes, no litoral Norte de
Sào Paulo e litoral Sul do Rio de Janeiro.
A» Chuvu — Precipitações em milímetro! nas últimas 24
horas: 14.4; acumulada este més: 205.8; normal mensal:
126.°; acumulada este ano: 1053.6, normal anual: 1075.8,
O Sol — Nascera 4s OSMNmin o o ocaso será às 18h4lmin.
O Mw no Rio de Janeiro — Preamar: 03h48m/1.3m e
15h33nV1.2m. Baixamar: 10h49m/05.me22h43m/0.1m. Em
Angra dos Rela — Preamar: 03h35m/!.3m e 13h58m/1.2m.
Baixamar: 10hl9nv(l.4m e 22h23m/0.1. Em Cabo Frio —
Preamar: 03h24m/1.4m e 15h0lm/1.2m. Baixamar:
09h40m<0.5m e 21h'50m/0.1m

A Lua EB a
Cheia Minguante Nova Crescente
Até 5/1 6/1 " 14/1 22/1

Nos Estados
Amazonas: Nub a ene c/chvs esp. Temp: estável. Mán. 30.3
mfn 21.9; Roraima: Nub .1 ene o pnes esp. períodos de
melhoria. Temp: estável. Mán. 31.4 min 2Í.R; Acre: Nub a
ene c/chvs esp. Temp: estável. Mán. 20.4; Pará: Nub a ene
c/chvs esp. Temp: estável. Mán. 30.4; Rondônia: Nub c/chvs
esp. Temp: estável. Mán. 27.4 mfn 21.0; Plaul: Nub c/pnes
esp ao Sul. Demais Reg nub a pte nub. Temp: estável. Mán.
24.7; Ceará: Nub a pte nub. Temp: estável. Mán. 31.6 mín
24.8; R Gde do Sul: Nub c/pnes esp no litoral. Demais reg
nub a pte nub. Temp: estável. Mán, 22.5; Amapá: Nub
c/pnes esp. Temp: estável. Mán. 30.6 mín 23.4; Maranhão:
Nub c/pnes esp a Oeste c Sul. Demais reg nub a pte nub.
Temp: estável. Mán. 31.4 mín. 25.6; Paraíba: Nub a pte nub
pnes ocs no litoral. Temp: estável. Mán. 29.6 mín. 23.2;
Pernambuco: Nub c/chvs esp no litoral. Demais reg nub a
pte nub. Temp: estável. Mán. 30.6 min. 25.fi; Alagoas: Nub
c/chvs esp no litoral. Temp: estável. Mán. 305; Sergipe:
Nub c/pnes esp. Temp: estável. Mán. 29.4 mín. 24.9; Bahia:
Nub a ene c/chvs esp. Melhorando ao Norte. Temp: estável.
Mán. 30.6 mín. 23,6; Mato Grosso: Nub a ene c/chvs esp.
Temp: estável. Mán. 32.4 mfn. 23.(1; Mato G do Sul: Nub
c/pnes de chvs e trv isol no decorrer do período. Temp:
estável. Mán. 27.4 mín 20.7; Goiás: Nub a ene c/chvs esp.
Temp: estável. Mán. 27.0 mín. 19.6; Brasilia: Nub a ene
c/chvs esp. Temp: estável. MAn. 23.6 mín. 17.6; Minas
Gerais: Ene anub c/possfveis chvs ocasionais. Temp: esta-
vel. Mán. 27,2 mín. 18.8; Esp. Santo: Ene a nub c/chvs esp.
Temp: estável. Mátí. 28.7 mín. 23.7; Sào Paulo: Nub c'pncs
de chvs e trv isol no decorrer do periodo, Temp: estável.

A frente fria permanece no litoral do Rio de Janeiro,
deslocando-se para Oeste e ondula como quente pelg
interior do Estado de Sáo Paulo. A frente fria se dissipa nq
litoral do Uruguai.

à\ 1 Y^^S^ -ii5£ T*
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ANÁLISE SINÓTICA DA CARTA DO MAPA DO INSTI'
TlITO NACIONAL DE METEOROLOGIA — Frente semi-
estacionaria em Sáo Paulo, interior do Rio de Janeiro e
Atlântico. Frente fria no litoral Sul do Rio G. do Sul.
Antíclone subtropical c/centro de 10l8mb a 27S/35W.
Anticiclone polar c/centro de I018mb a 38S/42W.

Mán. 27.0 mín. 18.3; Sta Catarina: Pte nub a nub suj a chvs
passageiras nó litoral. Temp: estável. Mán. 30.1 mín. 22.7;
Rio G do Sul: Pte nub c/cíws passageiras. Temp: estável.
Mán: 35,4 mín. 21.9; Paraná: Pte nublado a nublado sujeito
a pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde
principalmente ao Norte e Este do estado. Temp: estável.
Mán. 28.2 min. 17.0.

. V*

No Mundo ,<n.
Amsttrdt, 04. nublado; Ancara, 01, nublado; Atenas, OS,
nublado; Berlim, 01, nublado; Bonn. 04, claro; Bruxelas,
01, claro; Buenos Aires, 21, chuva; Cairo, 17, ciam;
Casablanca) 15, claro; Copenhague, 02, nublado; Dacar, 21,
nublado; Dublim, 10, nublado; Estocolmo, -3, nublado;
Genebra, 02, claro; Helsinque, -4, nublado, Jerusalém, 13,
nublado; Lima, 25, nublado; Lisboa, 08. claro; Madri, 07.
claro; Miami. 25, nublado; Montreal, -5, nublado; Mo£
cou, -2, nublado; Nova Wil, 15, claro; Nova Iorque, 05t
claroiOsío, -3, nublado;Paris, - 1,nublado; Pequim, -3,
claro; Roma, 11. claro; Seul, 00, claro; Sofia, - 2. nublado;
Tóquio, 8. nublado; Tunis, 14. nublado; Varsóvia, -1;
neve; Viena, 02, claro; Washington, 04, claro. ¦>

Acidente
mata um
procurador

O Subprocurador de
Justiça aposentado Ar-
mando de Sousa Leão, de
86 anos, morreu, ontem,
depois que o Brasília RJ
PZ-3645, no qual viajava
de Vitória para o Rio, foi
Colhido por .um tremida
Rede Ferroviária Fede-
ral, na passagem de nivel
sobre a Rodovia Amaral
Peixoto, na localidade de
Lagamar, perto dé
Campos.

O carro era dirigido por
sua neta, Maria Emília
Faber de Magalhães, de
22 anos, que chegou a ser
avisada da presença da
locomotiva, mas parou
quase sobre a linha e o
Brasília foi atingido por
um dos vagões, tomban-
do na pista. Maria Emília
está internada na Santa
Casa de Misericórdia de
Campos, fora de perigo.

Ancião desconhecido morre
quando praticava o Teste
de Cooper no Flamengo r

Um homem branco, de cerca de 60 anos, com barba e
cabelos grisalhos, morreu, ontem de manhã, quando
praticava o Teste de Cooper no Parque do Flamengo,
perto do Restaurante Rio's. Vestia camiseta branca ííóm
uma estampa verde no peito, de um veleiro, com a
inscrição Tour du Monde 74 — Manureva. Usava, ainda,
calção azul com duas listas brancas nas laterais e tênis e
meias brancos. No pescoço, tinha uma placa amarela,
com o nome Valter, presa a um cordão preto. Foi
removido pela 9a DP, no Catete, para o Instituto Médico-
Legal. '"

Uma lona preta cobria o corpo, em torno do qual se
concentraram curiosos, praticantes do Teste de Cooper e
pescadores amadores. Alguns disseram que o viam habi-
tualmehtè correndo no local. Entre eles, o empregadryde
restaurante Antônio Lopes e o pescador Mariano José
Correia.

O corpo foi encontrado pelos componentes da radio-
patrulha 52-0190, do 13° BPM, comandada pelo sargento
Valdeir, a cerca de 200 metros do restaurante, ainda com
vida. Os PMs fizeram respiração boca-a-boca, massagens
no peito, mas não conseguiram salvá-lo. Pediram, então,
uma ambulância ao Hospital Rocha Maia, cujo médico
atestou o óbito. Os policiais informaram que, minutos
antes de o acharem, ele estava parado do lado oposto-da
pista, aguardando oportunidade para atravessá-la. .

Com guia do detetive Brito, da 9a DP, o corpo foi
levado para o IML, onde aguardará oito dias para ser
reconhecido por amigos ou parentes. Depois disso„ se
não for identificado, será sepultado como indigente.

AGLAIR DE ARAÚJO FARIA ::
MISSA DE 7o DIA w

tHiram 

de Araújo Faria, Paulo e Mareia,-Maurício e Iza,
Arnaldo e Lúcia, Mauro e Marisa, e netos, agradecerr-
do as manifestações de pesar pelo seu falecimento,

convidam para a Missa de 7o Dia que será celebrada às
11:30 horas do dia 3 de janeiro, segunda-feira, na Igreja N.
S. do Carmo da antiga Sé (antiga catedral), na Rua 1o de,
Março esq. da Rua Sete de Setembro.

Avisos
Religiosos

e Fúnebres
Preços para
Publicação:

DIAS ÚTEIS
3U DOMINGOS

Largura
1 col

COl
col

2 col
2 col

col
col

3 col
col
col

4 col
4 col

Altura
4 cm
6 cm

cm
cm
cm

10 cm
cm
cm
cm

5 cm
7 cm

10 cm

CrS
10.400,
15.600,
20.800,
26.000,
31.200,
52.000,
39.000,
46.800,
54.600,
52.000,
72.800,

104.000,

Para outros formatos, con-
suite nossas agências

JORNAL DO BRASIL

DR. NAGIB MURAD
MÉDICO

(MISSA DE 7o DIA)

tSua 

família agradecendo as manifesta-
ções de pesar pelo seu falecimento.,
convida para a Missa de 7o Dia, à realizar-

se no dia 03/01/83, segunda-feira, às 11:00
horas na Igreja de São Basílio, na Rua Repú-
blica do Líbano, n° 17 — Centro.

MARIA DA GLORIA
ROMEIRO CRUZ

(GLORINHA)
1 ANO DE FALECIMENTO

t 

Selma Cruz Müller, esposo, filhas, genros e netos; Thelmo
de Almeida Cruz, esposa e filhos (ausentes); Thales de
Almeida Cruz, esposa, filho, nora e netos convidam para a
Missa de ano que será celebrada às 18.30 hs.. sábado, dia 1o.
de janeiro, na Igreja dos Santos Anjos, à Av. Afrànio de Maio

Franco. 300, Leblon. , ...

CORONEL — AVIADOR R/R

HUGO MARTINS
DA FONSECA E SILVA

(1° ANO DE FALECIMENTO)

tSua 

família unida na Saudade pede
acompanhamento de preces dia
3/1/83, próxima 2a feira, às 8:30rC

Antecipadamente agradece.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Maria Cristina Pessoa
de Abreu, 29, de leucemia,
no Hospital do Câncer.
Paulista, morava em Bota-
fogo. Casada com Túlio
Ferreira de Abreu, tinha
um filho: Elias.

Carlos Henrique Bastos
de Almeida, 42, de insufi-
ciência cardíaca, no Hospi-
tal do INAMPS da Lagoa.
Carioca, era comerciante.
Solteiro, morava no Jar-
dim Botânico.

Rute Vieira da Silva, 49,
de insuficiência coronaria-
na, na Clinica Santa Ma-
ria. Carioca, morava na Pe-
nha. Casada com Francis-
co Carlos Pereira da Silva,
tinha dois filhos: Antônio
Carlos e Ana Maria.

Guilherme Freitas dos
Santos Filho, 53, de infarto
agudo do miocárdio, em
sua residência, no Leblon.
Industrial, era desquitado
e tinha dois filhos: Alex e
Leonora.

Anselmo. Garcia de Oli-
veira, 58, de carcinoma
maligno no estômago, em
sua residência, em Bonsu-
cesso. Mineiro, era casado
com Daniela Ribeiro de
Oliveira e tinha uma filha:
Sueli, além de dois netos.

Luciana Nogueira de
Sousa, 59, de parada car-
díaca, no Hospital da Or-
dem Terceira da Penitèn-
cia. Carioca, morava na Ti-
jucá. Viúva de Antônio
Maria de Sousa, tinha três
filhos: Ricardo, Maria de
Lourdes e Marta, além de
três netos.

Vanderlei Pereira de
Carvalho, 67, de edema
pulmonar, na Santa Casa
de Misericórdia. Carioca,
funcionário público apo-
sentado, morava no Cen-
tro. Casado com Ângela
Cardoso de Carvalho, ti-
nha um filho: Humberto,
além de quatro netos.

Hélio de Lima Guima-
ràes, 69, de parada cardia-
ca, em sua residência, no
Cachambi. Padre, era pau-
lista mas terminou os estu-
dos de Teologia no Rio,
onde foi ordenado no dia 8
de dezembro de 1938 e se
formou em Direito Social,
pela Faculdade de Direito
da' ex-Universidade do
Brasil. Foi cooperador nas
Paróquias do Sagrado Co-
ração de Jesus (Glória),
Nossa Senhora da Glória
(Largo do Machado), Nos-' 
sa Senhora da Lourdes (Vi-
la Isabel), Sào Joào Batis-ta (Botafogo), Sáo Brás
(Madureira) e Santa Çeci-' lia (Brás de Pina). Desde
1961 era o pároco da Igreja' de Nossa Senhora de Apa-
recida, no Cachambi, e, du-
rante muitos anos, foi ca-
pelâo do Asilo Infantil
Nossa Senhora de Pom-

, péia, no Méier. Foi sepulta-
do, ontem, na Quadra de
Sào Pedro, no Cemitério
Sào Francisco Xavier, no
Caju, após missa de corpo' 
presente, celebrada pelo
Bispo-Auxiliar Dom João

„ dÁvila Moreira Lima.

Polícia infiltra detetive em bando
de "Escadinha" e prende dois

Condenado a 23 anos de
cadeia por assalto a banco,
acusado pela polícia de ser
chefe de um grupo denoml-
nado Comando Vermelho,
e grande traficante de co-
caina, dominando pontos
nas Favelas do Juramento,
Providência e Mangueira,
onde trabalhava com 40
empregados que recebiam
salários entre Cr$ 50 mil e
70 mil semanais, foi preso
anteontem pela polícia Jo-
sé Carlos Reis Ensina,
mais conhecido como Es-
cadinha.

Policiais do 4o SORF
(Setor Operacional de
Roubos e Furtos) num pia-
no bem elaborado, onde
contaram com um deteti-
ve, que se fingia assaltan-
te, acabaram prendendo
Escadinha, no momento
em que ele estacionava seu
Brasilia numa padaria, pa-
ra pegar o falso ladrão, que
se infiltrara na quadrilha e
armara um plano para as-
saltarem uma firma.

Segundo o Inspetor Né-
lio Machado, José Carlos
Ensina foi preso pela poli-
cia anteontem, mas só on-
tem puderam apresentar o
traficante à imprensa. Né-
lio contou que, como os
policiais encontram muita
dificuldade para ter acesso
às favelas, resolveram ar-
mar um esquema, onde in-
filtrariam um homem den-
tro da favela e este tenta-
ria manter contato com o
traficante.

E o plano foi armado,
sendo destacado um dete-
tive para morar na favela e
realizar o contato. O dete-
tive — que nâo pôde apare-
cer para evitar identifica-
çâo para novas operações
— morou na favela durante
um mès, onde por duas ve-
zes manteve contato com
Escadinha.

Anteontem foi montado
um esquema de • assalto
grandioso a uma grande
firma, e o detetive, disfar-
çado de marginal, o apre-

sentou ao grupo de Escadi-
nha. Às 19h30min foi mar-
cada a hora para um en-
contro em uma padaria, na
Avenida Edgar Romero,
em Vaz Lobo, onde o grupo
do traficante e mais o dete-
tive disfarçado iriam até a
firma para os primeiros
contatos para o futuro as-
salto.

Na hora marcada, já es-
peravam perto da padaria
oito policiais do 4o SORF.
Escadinha chegou à pada-
ria numa Brasília verme-
lha RM 7068 e junto com o
seu guarda-costá José Ro-
berto da Silva Tavares, o
Zequinha Playboy, esta-
cionaram o carro e espera-1 ram, até que o detetive se
aproximasse.

Neste momento, os poli-
ciais entraram em açáo e
conseguiram prender Es-
cadinha junto xom o seu
guarda-costa, que' náo ti-
veram tempo para reagir.
No carro foram encontra-
das 400 gramas de cocaína,

e três pistolas de nove mili-
metros. Zequinha Playboy
está condenado a 16 anos
de reclusão e é fugitivo da
penitenciária Milton Dias
Moreira.

Às 16h de ontem, 150
moradores da Favela da
Juramento estiveram no 4o
SORF, na Pavuna, pedin-
do a libertação do trafican-
te, o que mobilizdu poli-
ciais da DRFA (Delegacias
de Roubos e Furtos de Au-
tomóveis), Comando Apo-
lo e dò 9o' BPM — Rocha
Miranda. Apesar da pre-
caução, não houve tumul-
to, e os manifestantes fo-
ram dispersos pela chuva.

O inspetor Nélio Mkcha-
do explicou que Escadi-
nha era um ídolo da favela
do Juramento, porque des-
de que começou a atuar na
área não aconteceram
mais assaltos, estupros, e
até os enterros e partos
eram pagos pelo trafican-
te. Ele disse que agora ha-
verá uma disputa pela bo-
ca de fumo de Escadinha,

PM não apresenta acusados Auxiliar de enfermagem
da morte de menino e faz que passava por advogada
delegado parar inquérito não fala nada na prisão

Não vou nem terminar o inquérito. Não há razão
para continuar — afirmou, ontem, o delegado Wa-
shington Pedra, da 23a DP, no Méier, que apurava a
morte do menino Marcos Vinícius de Aguiar, de 13
anos, no Morro da.Guarda, por um trio de PMs. É que
ele recebeu oficio do comandante do 3o BPM, Teneh-
te-Coronel Helmo Dias, informando que não apresen-
tara os seis PMs implicados no caso, porque jã foi
instaurado Inquérito Policial-Militar para apurar o
crime.

O caso, segundo o delegado Pedra, era fácil,
porque havia muitas testemunhas e os PMs envolvi-
dos eram de um grupo especifico destacado do bata-
lhão para ir ao Morro da Guarda, "Só faltava, para
concluir o inquérito, o laudo do exame de local e ouvir
os seis PMs envolvidos e três testemunhas apontadas
por outras" — acrescentou o delegado.
OFÍCIO dos e arrolados no Inquéri-

to Policial-Militar, tendo
em vista o Artigo 9o do
Código Penal Militar e a
Emenda Constitucional n°

Detida ontem na Delegacia de Defraudações,
Ângela Cristina da Silva, 24 anos, não quis dar
declaração ã imprensa. Escondida atrás de óculos
escuros, limitou-se às palavras: "Não quero falar
nada." Ângela foi processada pelo crime de falsa
identidade, denunciada pelo juiz da 23a Vara Crimi-
nal, Antônio Isaías da Costa Abreu. Ângela assinou,.
como advogada do íéü Jorge Ribeiro, o interrogatório
e fez defesa prévia do réu com a carteira de n° 29935,
da OAB. Ela é auxiliar de enfermagem.

Ainda não se sabe quantos casos e processos
foram assinados pela falsa advogada. Detida em seu
escritório na Estrada do Portela 99, sala 820, Ângela
logo confessou a falsa identidade e após o.depoimen-
to na Delegacia de Defraudações vai responder a
processo em liberdade. O delegado Jacob Briskier
disse que será sojta por não ter' sido presa em fia-
grante.

Na segunda-feira, o in-
quérito da 23" DP, mesmo
incompleto, será enviado à
Auditoria Militar, "e, com
isso, encerro minha parti-
cipação no caso" — disse
Washington Pedra.

O delegado da 23" DP
havia dado prazo até on-
tem, às 15h, para que o
comandante do 3o BPM
apresentasse os seis PMs
envolvidos na morte do
menino Marcos Vinícius.
Ao meio-dia, porém, o de-
legado recebeu o oficio do
comandante do 3o BPM
que diz:

"Este comando informa
a V. Sa. que deixa de apre-
sentar os PMs envolvidos,
pois já estáo sendo ouvi-

7/77 de 13 de abril de 1977,
que alterou o Artigo 144,
parágrafo Io, letra D, da
Constituição Federal Bra-
sileira".

O ofício do Tenente-
Coronel Helmo Dias infor-
mou, também, que o presi-
dente do inquérito instau-
rado pela Auditoria Militar
Estadual é o Major da PM
Eli Gonçalves.

O 3o Batalhão da Polícia
Militar, sediado no Méier,
dá fundos para os fundos
da 23a DP e o ofício, data-
do de anteontem, só ontem
chegou às mãos do delega-
do Washington Petra.

INQUÉRITO

O juiz da 23a Vara pediu
anulação do processo
17573, assinado por Ànge-
la. Mas nào se sabe quan-
tos processos foram defen-
didos pela auxiliar de en-
fermagem, certamente to-
dos seráo anulados. A car-
teira usada por Angela
pertence a Maura das Gra-
ças Iguatemi Abreu, mas a
OAB náo tem noticia de
extravio do documento ou
pedido de segunda via.
Sérgio Lourival Cautzman
e Paulo Belarmo de Castro
avisaram ao juiz Antônio
Isaías, da falsa profissão.
Ângela conta em seu de-
poimento que cursa os pri-
meiros períodos da Facul-
dade de Direito na SUAM,

que não conhece Maura e
negou ter trabalhado co-
mo advogada.

Sobre o interrogatório
que assinou, diz apenas ter
sido procurada pelo PM
(do 22° Batalhão de Polícia
Militar) Renato, amigo de
Jorge Ribeiro, que lhe pe-.
diu seus serviços de advo-
gada, mas que não usu-
fruiu nenhuma vantagem
monetária.

O delegado Briskier está
preocupado com os outros
processos da advogada:

rnBí — É um pontode inter-
., rogaçâo saber quantos
processos ela assinou, ps-
tamos com várias dúvidas,
suspeitas, mas ainda é çe-
do park resolver. O princi-
pai agora era tirá-la da cir-
culação e avisar às demais
Varas.

AVISOS RELIGIOSOS

GENERAL
FRANCISCO PAES LEME

Jaqueline Mendonça da
Silveira, 71, de parada res-
piratória, em sua residèn-
cia, na Barra da Tijuca.
Carioca, era viúva de Dani-
lo Pedrosa da Silveira.

Ernesti Alves de Mace-
do, 76, de embolia cerebral,
no Hospital Sáo Francisco
de Paula. Carioca, comer-
ciante aposentado, mora-
va em Sáo Cristóvão. Viú-
vo de Francisca Matos de
Macedo, tinha uma filha:
Nonna, além de três netos.

Irene Botelho da Silva,
84, de arteriosclerose, em
sua residência, em Madu-
reira. Carioca, era viúva de
Afonso Ribeiro da Silva e
tinha sete filhos, além de
vários netos e bisnetos.

Estados
Marciano Rocha Brito,

42, de ataque cardíaco, em
Itabuna no Sul da Bahia.
Locutor da Rádio Jornal
de Itabuna, sob o nome
artístico de Nilson Rocha,
trabalhou, também, nas
Rádios Inconfidência, de
Belo Horizonte; Difusora,
da Manaus; e Difusora
Acreana, de Rio Branco.
Casado, tinha dois filhos.

Sarbas Sabbino de Cas-
tro, 68, de parada cardíaca,
no Hospital Militar, em Be-
lo Horizonte. Mineiro de
Corinto, era tenente-
coronel reformado da Poli-
cia Militar de Minas Ge-
rais. Casado com Albionti-
na de Castro, tinha dois
filhos e três netos.

José Alves Sobrinho, 81,
do coração, em Sào Paulo.
Viúvo de Hercília Marques
da Silva, tinha filhos, netos
e bisnetos.

Djalma Gonçalves da
Silva. 82. em São Paulo.
Casado com Luísa Eblen-
giné Gonçalves da Silva,
tinha filhas e netos.

Benedito Manoel da Sil-
va. 88, de parada cardíaca,
em Sào Paulo. Era filho de
Manoel Antônio da Silva e
de Ana Inâcia dos Santos.

(FALECIMENTO)
A familia do GENERAL FRANCISCO PAES LEME
comunica o seu falecimento ocorrido em São Paulo
e convida parentes e amigos para o seu sepultamen-
to, a realizar-se hoje à tarde, no Cemitério São João
Batista, saindo o féretro da Capela da Rua Real

Grandeza.

t

MPM Propaganda e a família de

SÉRGIO MACEDO RICHER

t participa o seu falecimento, em acidente ocorrido'dia
23 do corrente, no Havaí.
Aos amigos pedem üma oração pela alma de
SÉRGIO.

CECÍLIA VOLKMER GÜTTLER

t Seus filhos Ewaldo, Bruno, Mario. Carlos, Walter e
Oscar, noras e netos, agradecem as manifestações
recebidas e convidam para a missa de 1° dia a ser
realizada no dia 3 (segunda-feira), às 10 horas, na
Igreja de Santa Mônica, à R. Ataulfo de Paiva, 527.

ALUÍ ZIO VELHOTE DE OLIVEIRA
MISSA 7° DIA

A família convida parentes e amigos
para a Missa de 7o Dia, que será
celebrada no dia 3 de janeiro, 2a-feira,
às 10:30 hs, na Igreja Sta Mônica, à

Ataulfo de Paiva, 527.

t
Av.

DR. SYLVIO DE SÁ FREIRE
(MISSA DE 7o DIA)

Sua família, sensibilizada a todas as mani-
festações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento, convida parentes e ami-
gos para a missa a ser celebrada segunda-

feira, dia 3, às 9:00 horas, na Igreja de São
José, à Avenida Presidente Antônio Carlos
esquina da Rua São José, Centro.
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No Rio
Encoberto a nublado com chuvas esparsas. Temperatura
estável. Ventos Sul a Suesle fracos a moderados. Máxima:
30.8. em Bangu-, mínima: 18.0, no Alio da Boa Vista. Aviso
Eapeclal: nas próximas 24 horas, possibilidades de ocorreu-
cia de chuvas contínuas, por vewz fones, no litoral Norte de
Sâo Paulo c litoral Sul do Rio de Janeiro.

As Chuvas — Precipitações em milímetros nas últimas 24
horas: 14.4; acumulada este mês: 205.8; normal mensal:
126.9; acumulada este ano: 1053.6, normal anual: 1075.8.
O Sol — Nascerá às 05h09min e o ocaso será às 18h41min.
O Mar no Rio de Janeiro — Preamar: 03h43nV1.3m e
15hí3m/1.2m. Baixamar.- I0h*9m/O5.m e 22h43m.!m. Em
Angra dos Reis — Preamar: 03h35m/1.3m e I3h58m/I.2m.
Baixamar: 10hl9m/0.4m e 22h23m/0.1. Em Cabo Frio —
Preamar: 03h24nV1.4m e 15hOlm/1.2m. Baixamar:
09h4flm/0.5m e 2lh50m<O.lm

A Lua?can

A frente fria permanece no litoral do Rio de Janeiro,
deslocando-se para Oeste e ondula como quente pelo
interior do Estado de Sáo Paulo. A frente fria se dissip»no
litoral do Uruguai. *

Cheia
Alé 5/1

Minguante
6/1

Nova
14/1

Crescente
22/1
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Nos Estados
Amazonas: Nub a ene c/chvs esp. Temp: estável. Mán. 30.3
mín 21.9; Roraima: Nub a ene c/pncs esp. períodos de
melhoria. Temp: estável. Mán. 31.4 min 21.8; Acre: Nub a
ene c/chvs esp. Temp: estável. Mán. 20.4; Pará: Nub a ene
c/chvs esp. Temp: estável. Mán. 30,4; Rondônia: Nub c/chvs
esp, Temp: estável. Mán. 27.4 mín 21.0; Piauí: Nub c/pncs
esp ao Sul. Demais Reg nub a pte nub. Temp: estável. Mán.
24.7; Ceará: Nub a pie nub. Temp: estável. Mán. 31.6 mín
24.8; R Gde do Sul: Nub c/pncs esp no litoral. Demais reg
nub a' pte nub. Temp: estável. Mán. 22.5; Amapá: Nub
c/pncs esp. Temp: estável. Mán. 30.6 mín 23.4; Marenhào:

. Nub c/pncs esp a Oeste c Sul. Demais reg nub a pte nub.
Temp: estável. Mán. 31.4 mín. 25.6; Paraiba: Nub a pie nub
pnes oes no litoral. Temp: estável. Mán. 29.6 mín. 13.2;
Pernambuco: Nub c/chvs esp no litoral. Demais reg nub a
pte nub. Tehip: estável. Mán. 30.6 mín. 25.8; Alagoas: Nub
c/chvs esp no litoral. Temp: estável. Mán. 30.5; Sergipe:
Nub c/pncs esp. Temp: estável. Mán. 29.4 mín. 24.9; Bahia:
Nub a ene c/chvs esp. Melhorando ao Norte. Temp: estável.

\ Mán. 30,6 mín. 23.6; Maio Grosso: Nub a ene c/chvs esp.
Temp: estável. Mán. 32.4 mín. 23.0; Mato G do Sul: Nuh
c/pncs de chvs c trv isol no decorrer do perfpdò; Temp:
estável. Mán. 27.4 mín 20.7; Goiás: Nub a ene c/chvs esp.
Temp: estável. Min. 27.0 mín. 19.6; Brasília: Nub a ene
c/chvs esp. Temp: estável. Mán. 23.6 mín. 17.6; Minas
Gerais: bnc anub c/possíveis chvs ocasionais. Temp: esta-
vel. Mán,. 27.2 mín. 18.8; Esp. Sanlo: Ene a nub c/chvs esp.
Temp: estável. Mán. 28.7 mín. 23.7; São Paulo: Nuh c/pncs
de chvs e trv isol no decorrer do período. Temp: estável.

ANALISE SINÓTICA DA CARTA DO MAPA DO INSTI-
TUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA — Frente semi-
estacionaria cm Sào Paulo, interior do Rio tle Janeiro c
Atlântico. Frente fria no litoral Sul do Rio G. do Sul.
Anticloríe sublropical c/centro dc lOIKmb a 27S/35W.
Anticiclone polar c/centro de 1018mb a 38S/42W.

Mán. 27.0 mín. I8.3; Sta Catarina: Pte nub a nub suj a chvs
passageiras no litoral. Temp: estável. Mán. 30.1 mín. 22.7,
Rio G do Sul: Pte nub c/chvs passageiras. Temp: estável
Mán. 35.4 mín. 21.9; Paraná: Pte nublado a nublado sujeito
a pancadas dc chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde
principalmente ao Norte e Este do estado. Temp: estável.
Mán. 28.2 mín. 17.0. ,

No Mundo
Anuterdà, Ot, nublado; Ancara, 01, nublado: Atenas,.08.
nublado: Berlim, 01, nublado; Bonn, 04. claro; Bruxelas,
01, claro; Buenos Aires, 21, chuva; Cairo, 17, claro;
Casablanca, 15. claro;Copenhague,02, nublado; Dacar,21.
nublado; Dublim, 10, nublado; Estocolmo, -3, nublado;
Genebra. 02, claro; Helsinque, -4, nublado, Jerusalém, 13,
nublado; Uma, 25, nublado; Lisboa, 08. claro; Madrir-07.
claro; Miami. 25. nublado; Montreal, -5. nublado; Mos-
cou, -2, nublado; Nova Déll. 15, claro; Nova Iorque, 05,
claro;Oslo, -3.nublado; Paris, -1, nublado: Pequim,"-.',
claro; Roma, 11, claro; Seul, 00, claro; Sofia, -2, nublado;
Tóquio. 8, nublado; Túnis, 14, nublado; Varsóvia, fl,
neve; Viena, 02, claro; Washington, 04, claro.

Acidente
mata um
procurador

O Subprocurador de
Justiça aposentado Ar-
mando de Sousa Leão, de
86 anos, morreu, ontem,
depois que o Brasília RJ
PZ-3645, no qual viajava
de Vitória para o Rio, foi
colhido por um trem da
Rede Ferroviária Fede-
ral, na passagem de nível
sobre a Rodovia Amaral
Peixoto, na localidade de
Lagamar, perto de
Campos.

O carro era dirigido por
sua neta, Maria Emilia
Faber de Magalhães, de
22 anos, que chegou a ser
avisada da presença da
locomotiva, mas parou
quase sobre a linha e o
Brasília foi atingido por
um dos vagões, tomban-
do na pista. Maria Emilia
está internada na Santa
Casa de Misericórdia de
Campos, fora de perigo.

Ancião desconhecido morre
quando praticava o Teste
de Cooper no Flamengo

Um homem branco, de cerca de 60 anos, com barba e
cabelos/ grisalhos, morreu, ontem de manhã, quando
praticava o Teste de Cooper no Parque do Flamengo,
perto do Restaurante Rio's. Vestia camiseta branca com
uma estampa verde no peito, de um veleiro, com a
inscrição Tour du Monde 74 — Manureva. Usava, ainda,
calção azul com duas listas brancas nas laterais e tênis e
meias brancos. No pescoço, tinha uma placa amarela,
com o nome Váiter, presa a um cordão preto. Foi
removido.pela 9? DP, no Catete, para o Instituto Médico-
Legal. ,t.

Uma lona preta cobria o corpo, em torno do qual se
concentraram curiosos, praticantes do Teste de Cooper e
pescadores amadores. Alguns disseram que o viam habi-
tualmente correndo no local. Entre eles, o empregado de
restaurante Antônio Lopes e o pescador Mariano José
Correia.

O corpo foi encontrado pelos componentes da radio-
patrulha 52-0190, do 13° BPM, comandada pelo sargento
Valdeir, a cerca de 200 metros do restaurante, ainda com
vida. Os PMs fizeram respiração boca-a-boca, massagens
no peito, mas não conseguiram salvá-lo. Pediram, então,
uma ambulância ao Hospital Rocha Maia, cujo médico
atestou o óbito. Os policiais informaram que, minutos
antes de o acharem, ele estava parado do lado oposto da
pista, aguardando oportunidade para atravessá-la.'

Com guia do detetive Brito, da 9" DP, o corpo foi
levado para o IML, onde aguardará oito dias para ser
reconhecido por amigos ou parentes. Depois disso, se
não for identificado, será sepultado como indigente.

AGLAIR DE ARAÚJO FARIA;
MISSA DE 7o DIA g!

Hiram de Araújo Faria, Paulo e Mareia, Mauricio e Iza,
Arnaldo e Lúcia, Mauro e Marisa, e netos, agradecen-
do as manifestações de pesar pelo seu falecimento,

convidam para a Missa de 7o Dia que será celebrada às
11:30 horas do dia 3 de janeiro, segunda-feira, na Igreja N.
S. do Carmo da antiga Sé (antiga catedral), na Rua 1o de
Março esq. da Rua Sete de Setembro.

t

Avisos
Religiosos

e Fúnebres
Preços para
Publicação:

DIASÚTEIS
OU DOMINGOS

Largura Altura Cri
1 col 4 cm 10 400.

col 6 cm 15.600.
col 4 cm 20 800,

2 col 5 cm 26.000.
2 col 6 cm 31.200,

col 10 cm 52 000,
col 5 cm 39.000,

3 col 6 cm d6 800,
col 7 cm 54 600,
col 5 ent 52j000,

. 4 col 7 cm 72.800,
4 col 10 cm 104 000,

DR. NAGIB MURAD
MÉDICO

(MISSA DE 7o DIA)

Par. outros formatos, con-
suite nossas agAnciat

JORNAL DO BRASIL

t Sua família agradecendo as manifesta-
ções de pesar pelo seu falecimento,
convida para a Missa de 7o Dia, à realizar-

se no dia 03/01/83, segunda-feira, às 11:00
horas na Igreja de São Basílio, na Rua Repú-
blica do Líbano, n° 17 — Centro.

MARIA DA GLORIA 
"1-

ROMEIRO CRUZ
(GLORINHA)

1 ANO DE FALECIMENTO

Selma Cruz Müller, esposo, filhas, genros e netos; Thelmo
de Almeida Cruz, esposa e filhos (ausentes); Thiles de
Almeida Cruz, esposa, filho, noi a e netos convida ti para a
Missa de ano que será celebraoa ás 18.30 hs., sábado, dia 1°
de janeiro, na. Igreja dos Santos Anjos, à Av. Afrânio de Melo

Franco. 300. Leblon.
t
CORONEL — AVIADOR R/R

HUGO MARTINS
DA FONSECA E SILVA

(1° ANO DE FALECIMENTO)
Sua família unida na Saudade pede
acompanhamento de preces dia
3/1/83, próxima 2a feira, às 8:30h".

Antecipadamente agradece.
t
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ECONOMIA/ NEGÓCIOS
Inflação encerra este ano com o índice de 99,7%
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índiceA taxa final frustrou as expectativas do Governo, no início do ano, que estimava um

Rui Barreto considera Parahyba paga novembro e 13°
e suspende o trabalho hojeque há consenso para

reduzir taxa de juro
Km entrevista ontem, na RÁDIO JORNAL DO

BRASIL, o presidente da Associação Comercial do
Rio, Rui Barreto, afirmou que, em relação ao sistema
financeiro, "tenho a impressão de que pela primeira
vez no Brasil encontramos uma união de pontos-de-
vista de todas as entidades ligadas ao sistema finan-
ceiro, foi um acontecimento na história do país".

Na sua opinião, sempre houve uma divisão muito
grande entre as lideranças e pontos-de-vista de vários
segmentos da área financeira, mas "finalmente chega-
ram hoje a um consenso e realmente é indispensável,
é inevitável que haja uma redução das taxas de
Juros".— O meu pensamento é que, quer o Governo ou
não, elas têm que cair, afirmou Rui Barreto referindo-
se às taxas de juros. "As pequena e média empresas
náo têm condições de viver dentro das taxas atuais.
Por outro lado, não podemos continuar á viver num
país jovem, com mais de 50% da população formados
de pessoas que precisam ter um futuro, futuro esse
que tem que ser preparado hoje com a criação de
novos empregos. E a nação, hoje, toda ela vive na base
do mercado financeiro, um mercado que não é produ-
tivo, um mercado em que náo há investimento, um

, jnercado que não cria empregos novos. O que é um
mal para o Brasil."

Comércio acha que
banco quer eximir-se

• Sáo Paulo—Uma forma de eximir-se de responsa-
bilidade pelo alto custo financeiro. Essa é a interpre-
taçáo que o vice-presidente da Federação do Comer-

»=» cio do Estado de São Paulo, Abram Szajman, deu
- -ontem às propostas feitas ao Governo pelas entidades
"•representativas do setor bancário. Para ele, os bancos
-'-debitam o problema dos juros apenas à política
i ¦ econômica vigente.

O vice-presidente da Federação do Comércio re-
conheceu, porém, que as propostas não são ineficien-' 
tes e que a alta dos juros nào está isenta de influência"* da política econômica. E lembrou que uma das suges-""tóes, como a extinção do IOF sobre as operações de'"cíédito, 

já foi defendida pelo comércio. "Mas, nó
;"'cónjunto, as propostas mostram-se insuficientes, uma

vez que a alta taxa dos juros decorre, em grande
aparte, da intransigência do sistema financeiro em
.-•' reduzir o nível de reciprocidade exigidas e ignorar as

forças naturais do mercado, o que encarece sobrema-
neira o custo dos empréstimos", argumentou.

Szajman disse que jamais notou interesses dos
bancos em rever essa postura e, com isso, o setor pode
apresentar lucros extraordinários ao longo dos anos,
enquanto os demais setores da iniciativa privada

. debatiam-se na busca de sua própria sobrevivência.
I "Dessa forma", acrescentou, "ficou patente, nesse
i período, a pouca sensibilidade do sistema financeiro
| para com os sacrifícios impostos à sociedade, pois a
I alegada influência das variáveis internacionais só
j funciona num único sentido: quando as taxas interna-
S cionais subiram, o custo interno disparou.
i

] financiamentos para
| exportação agravam

j expansão monetária
Brasilia — Financiamentos a manufaturados pa-

» ra exportação, repasses com recursos de fundos e
i programas, além de atividades de apoio à comerciali-
! zação de produtos agrícolas contribuíram para a
«-evolução dos indicadores da política monetária em

novembro, segundo dados divulgados ontem pelo
Banco Central, em seu Informativo Mensal.

* Os empréstimos do Banco do Brasil aumentaram
Cr$ 90,8 bilhões em novembro, direcionados principal-' mente ao setor rural, exportação e comércio e indús- •
tria A variação mensal dos créditos do Banco Central

- ficou em Cr$ 52,7 bilhões, alcançando Cr$ 407,9 bi-' lhões de janeiro a novembro.
A política de preços mínimos e a manutenção dos

¦ subsídios ao trigo e ao açúcar sugaram do Banco" Central Cr$ 72,2 bilhões em novembro, dando um
total de Cr$ 442,2 bilhões, acumulado desde janeiro. O4 saldo da base monetária, em novembro, alcançava
Cr$ 2 bilhões 011 milhões 8, com variação de Cr$ 237,9
no mès.

O papel-moeda em poder do público apresentou
Crescimento no mès de 14,6%, seguido dos depósitos à
vista no Banco do Brasil (14,1%) e nos bancos comer-
ciais (6,5%). A base monetária apresentou crescimen-
to mensal de 13,4%, contra 12,8% em novembro do
ano passado. No período de 12 meses, esse crescimen-
to chegou a 86%. Combinado com a redução do
multiplicador bancário, o comportamento da base
monetária tem resultado na evolução dos meios de
pagamento e da liquidez real compatível com o objeti-
vo da política de combate à inflação, segundo o
Informativo Mensal, do Banco Central.

Operações com Obrigações Reajustáveis do Te-
- souro Nacional (ORTN) resultaram em expansão mo-

netária líquida de Cr$ 33,2 bilhões em novembro e em
captação liquida de CrS 11,1 bilhões no periodo de

« janeiro a novembro.

Sào Paulo — Em clima de festa, a
Tecelagem Parahyba pagou, ontem, os
vencimentos atrasados de novembro e o
13° salário dos seus 1 mil 900 emprega-
dos e anunciou uma bonificação extra:
hoje, ninguém precisa voltar ao traba-
lho porque o expediente normal da fá-
brica somente começa na próxima se-
gunda-felra.

Às 12 horas de ontem, os empregados
começaram a chegar iniciando uma es-
pera angustiada em frente aos portões
da Tecelagem Parahyba. Às 15h30min,
o presidente do Sindicato dos Têxteis'
de São José dos Campos, Sebastião de
Paula Dias, que estava no interior da
fábrica, subiu no muro frontal, junto aos
portões e, fazendo o V da vitória, anun-
ciou o início dos pagamentos.

Emoção

A maioria dos 1 mil 900 empregados
da Tecelagem Parahyba mora no bairro
de Santana, onde também se localiza a
fábrica. Eles utilizam bicicletas para ir
trabalhar e, ontem, chegaram em gru-
pos à fábrica, provocando um pequeno
congestionamento na principal via de
acesso à empresa. Apenas uma guarni-
ção da Polícia Militar observava, a dis-
tancia, a aglomeração dos têxteis. Al-

guns operários cantavam, enquanto
aguardavam a saída do presidente do
sindicato.

"Companheiros, o.pagamento está
pronto. Cada um pode-se dirigir à sua
seçáo para receber o seu dinheiro. Por
favor evitem tumultos" — anunciou, às
15h30min, o presidente do Sindicato de
Têxteis, Sebastião de Paula Dias. Hou-
ve gritos de viva e algumas mulheres
choravam. Os portões foram abertos e
os funcionários começaram a entrar ra-
pidamente. Durante uma hora e 45 mi-
nutos, os 1 mil 900 funcionários foram
também informados sobre a folga de
hoje, sem prejuízo para o seu venci-
mento.

Segundo o presidente dos têxteis, a
empresa náo informou o montante do
pagamento e nenhum dos diretores es-
teve em São José dos Campos. "O Sena-
dor Severo Gomes cumpriu sua promes-
sa e estamos todos satisfeitos. Mas, ago-
ra, é preciso discutir toda a situação
trabalhista da tecelagem", afirmou o Sr
Sebastião de Paula Dias, acrescentan-
do: "Precisamos saber qual é o futuro
que a família-Gomes imagina para a
Parahyba, porque a qualquer momento
poderemos novamente voltar a viver
todo esse problema":

Rio tem 171 mil 85 desempregados
O Rio de Janeiro teve, em novembro,

171 mil 85 desempregados; 279 mil 439
trabalhadores por conta-própria com
remuneração até um salário mínimo e
218 mil 989 desocupados e conta-
própria ocupados sem remuneração —
um contingente total de 669 mil 513
pessoas, ou 17,6% da população econo-
micamente ativa.

Esses números são o resultado de um
novo levantamento do IBGE que, alar-
mado com o crescimento do número dos
trabalhadores por conta-própria (eram
13,9% da população economicamente
ativa em janeiro de 81 e passaram para
17,7% em outubro de 82), resolveu in-
cluir essa nova categoria em sua pesqui-
sa mensal de emprego.

Na verdade, a inclusão dos conta-
própria (ou autônomos) no levantámen-
to do IBGE retrata muito melhor a
situaçáo do mercado de trabalho no
Brasil do que meramente o índice de
desemprego aberto (pessoas que não
trabalham e estão ativamente procu-
rando trabalho), já que, ao contrário de
outros países desenvolvidos.onde existe
seguro-desemprego, um trabalhador
brasileiro não permanece muito tempo
desempregado, procurando imediata-
mente alguma atividade no mercado
paralelo de trabalho que lhe proporcio-
na algum rendimento.

Q VILLARES Equipamentos Villare» SA
Companhia Aberta
CGC NM7 287 784/0001-44

O reajuste de 33% das passagens
de ônibus no Rio de Janeiro, os aumen-
tos de leite, tomate e de outros produ-
tos agrícolas, como soja, arroz, milho e
feijão foram os principais fatores que
levaram a inflação de dezembro a 6,1%
— bem acima dos 3,8% de dezembro de
1981. Com isso, 1982 fechou com uma
inflação de 99,7%, índice superior aos
95,2% de 1981, frustrando mais uma
vez as expectativas do Governo que,
no início do ano, estimava uma taxa de
80%.

Os gastos públicos e várias altera-
ções no campo tributário — criação do
Finsocial, aumento das alíquotas de
INPS, Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Imposto sobre Produtos
Industrializados — foram menciona-
dos pelo Secretário Especial de Abas-
tecimento e Preços, Júlio César Mar-
tins, como as causas básicas da alta
inflação esse ano. A política salarial,
segundo ele, não pressionou exagera-
damente, apenas não contribuiu para
uma queda da inflação. E causas exter-
nas não houve em 1982.

Apesar do impacto que causará a
retirada de diversos subsídios no ano
que vem (trigo, derivados de petróleo),
Júlio César Martins acredita ser possi-
vel chegar ao final.de 1983 com uma
inflação por volta de 70%. É que, se-
gundo ele, a influência dos preços que
aumentarão com a eliminação dos sub-
sídios será neutralizada com a forte
redução planejada pelo Governo dos
gastos públicos.

Os números
De acordo com os dados ontem

divulgados pela Fundação Getúlio
Vargas, o índice de Custo de Vida no
Rio de Janeiro (ICV, peso 30 no cálculo

As taxas de desemprego aberto das
outras regiões metropolitanas em que o
IBGE realiza o seu levantamento men-
sal, foram, em novembro: São Paulo,
4,5% (234 mil 846 pessoas); Porto Alegre,
4,2% (43 mil 171 pessoas); Belo Horizon-
te, 5,8% (61 mil 10 pessoas); Recife, 6,2%
(52 mil 569 pessoas) e Salvador, 4,9% (32
mil 962 pessoas). Todas essas taxas fo-
ram menores que as de outubro.

As taxas correspondentes aos deso-
cupados, os conta-própria ocupados
com remuneração até um salário-
mínimo e os conta-própria ocupados
sem remuneração, no entanto, são bas-
tante mais altas em todas essas cidades.
Em São Paulo — cidade mais industria-
lizada — todas essas categorias junto
representavam, em novembro, 7,7% da
população economicamente ativa e, em
Porto Alegre, 9,9%.

Em Belo Horizonte, no entanto, essa
taxa já sobe para 15,6% da população
economicamente ativa; em Recife, para
16,7% e em Salvador, para 15%. Em
todas as seis cidades, entretanto, as
taxas correspondentes a essas catego-
rias de trabalhadores (o IBGE iniciou o
levantamento em maio) também de-
cresceram nos últimsó seis meses,
acompanhando a queda das taxas de
desemprego aberto que refletem a recu-
peração da atividade econômica depois
da recessão do ano passado.

AVISO AOS DEBENTURISTAS
A partir de 01 de fevereiro de 1983. estaremos procedendo a Aquisição das Debentures Simples, correspondentes à 2»

Emissão — 2a Série, aprovada na A.G.E. de 12.11.81 conforme previsto na Escritura Particular de Emissão de Debentures.

Os Debenturistas que desejarem exercer sua opção de venda deverão apresentar os Certificados das Debentures. com o

Cupâo N° DM — vencimento — 01.02.83 e seguintes, até o dia 17.01.83, impreterivelmente. nos endereços indicados no
item 6 deste, sendo que a nào apresentação do Titulo para a venda até a data aprazada implicará na perda desse direito.

3. Os portadores de Debentures que nèo tenham manifestado o interesse na venda supradita, faráo jus a um prêmio de

4 80318169%. sobre o valor nominal corrigido monetariamente em 01 de fevereiro de 1983. em moeda corrente, de

acordo com a deliberação do Conselho de Administração, que fixou, também, o dia 01.07.83. para a próxima aquisição

pela empresa. ,-__¦__._____
i. O pagamento do prêmio será efetuado mediante a apresentação dos Títulos Representativos das Debentures para as

anotações necessárias e aplicaçêo de carimbo indicativo do pagamento.
5 Na mesma oportunidade os juros de 1.94265% sobre o valor nominal das Debentures atualizados monetariamente nessa

data. estaráo a disposiçáo dos Senhores Debenturistas mediante a entrega do Cupâo correspondente ao juro vencido.
"Vencimento 01.02.83" e exibição de Documento de Identidade.
Para as providências acima os Senhores Debentunstas seráo atendidos de segundas as sextas-feiras, das 6.00 às 12.00 e

das 14,00 às 16,30 horas, nos seguintes endereços-
SéoPauto—SP Av. Interfagos.4455
Rio de Jane-,»-RJ 

Av. 
Nossa Senhora de Fát ma. 2b

De acordo com a legislação em vigor, os juros _ prêmios recebidos por Pessoas Fisicas. serão tributados na fonte, no ato
do respectivo pagamento ou crédito, na alíquota de 20%. dispensada a identificação a cntèrio do beneficiário. Os

pagamentos efetuados as Pessoas Jurídicas nâo sofrerão a incidência do Imposto de Renda na Fonte.
Os Senhores Debenturistas Pessoas Físicas que optarem pela identificação. deverSo apresentar Cédula de Identidade e o
CIC. e as Jurídicas, o CGC e a Cédula de Identidade de seu Representante Legal.

9. Os Representantes dos Debenturistas deverão apresentar-se munidos de procuração com poderes específicos, a qual
ficará retida na Empresa.

10. Agente FxJuciáno dos Debenturistas. tsokJí S.A. Corretora de Valores Mobiliários.
Sâo Paulo, 30 de dezembro de 1982
PAULO DIEDERICHSEN VILLARES

Presidente do Conselho de Administração
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da inflação), foi a 7,8% em dezembro,
fechando o ano com uma taxa de
101,8% (contra 100,6% em 1981). O item
que mais pesou no ICV, em dezembro,
foram os serviços públicos que aumen-
taram 19,3%, devido sobretudo ao au-
mento das passagens de ônibus (o gas-
to com ônibus pesa 7% no custo de
vida).

A alimentação subiu 7,8% em de-
zembro. Pesaram mais * os seguintes
produtos: leite, galinha, tomate, arroz
amarelão, batata inglesa, arroz agulha,
óleo de soja, chã, alcatra, patinho, va-
gem, chuchu, alface, massas, lombi-
nho, repolho, sardinha, carne salgada,
presunto e banana-.prata. Só o tomate
subiu 60,6% de preço em dezembro,
devido às chuvas que prejudicaram
colheita e comercialização.

O IÍ?A (índice de Preços por Ataca-
do, peso 60 no cálculo da inflação) foi
de 6% em dezembro, com uma taxa
acumulada de 97,7% no ano (contra
94,3% em 1981). Pesaram muito no IPA
os aumentos dos preços dos bens de
consumo, como eletrodomésticos e ou-
trás utilidades domésticas, devido ao
Natal. Nos gêneros alimentícios comer-
cializados no atacado, as maiores in-
fluências foram de leite, soja, tomate,
arroz, milho, feijão, tecidos de algodão,
mandioca, cimento e trigo.

O ICC (índice de Custo da Constru-
ção no Rio de Janeiro, peso 10 no
cálculo da inflação) aumentou 2,4% em
dezembro. O acumulado do ano foi de
108%, o mais alto de todos os índices
calculados pela FGV, devido tanto a
um grande aumento de 108,9% dos
preços dos materiais de construção co-
mo ao reajuste de 106,9% da mão-de-
obra no setor.

Taxa de janeiro pode ir a 6,5%
Kristina Michahelles

O Governo conseguiu manter a infla-
çãó de 82 no limite critico de 99,7%. Em
compensação, os vários aumentos repre-
sados para evitar que fosse novamente
rompida a barreira dos três dígitos farão
inchar os índices dos três primeiros me-
ses de 83, segundo categorizado técnico
do Governo, que estima médias mensais
superiores a 6,5% para o próximo tri-
mestre.

O aumento dos derivados de petróleo,
em vigor desde ontem, será computado
na inflação de janeiro. Além dele, contri-
buirão para elevar a taxa do próximo mès
o reajuste de 18,2% da energia elétrica, e
os aumentos do aço e dos remédios, todos
já autorizados nos últimos dias. Conti-
nuarão a exercer pressão também os pre-
ços dos produtos agrícolas, sobretudo o
do feijão, que não mais será comercializa-
do a Cr$ 60 o quilo.

Dentro da política de retirada dos sub-
sídios — um dos requisitos do programa
econômico recomendado pelo FMI ao
Brasil para a obtenção do crédito am-
pliado de 4,5 bilhões de dólares — a
farinha de trigo poderá aumentar até
50%, o que terá impacto inflacionário
considerável. Finalmente, algumas tari-
fas também deverão ser reajustadas, den-
tro do objetivo de levar a economia de
volta à "realidade tarifária".

O Governo já esperava, segundo o
técnico, uma inflação entre 5,8% e 6,2%
para dezembro e, por isso, decidiu jogar
para a frente todos os aumentos pesados
que pudessem fazer a taxa de 82 ultrapas-
sar os 100%. Na verdade, diz o técnico, o
represamento de alguns preços já vinha
sendo herdado desde antes das eleições.

Agora, no entanto, não será mais possível
postergar os aumentos.

Segundo o Secretário Especial de
Abastecimento e Preços, Júlio César Mar-
tins, alguns fatores influirão sobre a infla-
ção de 83. A energia elétrica deve aumen-
tar 5% acima do INPC. O mesmo deve
ocorrer com os aços planos, a fim de
capitalizar as empresas do sistema Sider-
brás. O açúcar vai aumentar acima da
inflação, para proporcionar mais recursos
aos exportadores. Continuará o progra-
ma de retirada dos subsídios do trigo e
dos derivados de petróleo — esses últi-
mos terão reajustes menores, porém mais
freqüentes.

O Governo, segundo Júlio César Mar-
tins, pretende acabar com os subsídios
aos derivados de petróleo esse ano. A
chamada conta-petróleo, cujo déficit.era
de Cr$ 86 bilhões em 1981, tem hoje um
buraco de Cr$ 132 bilhões, segundo Mar-
tins. Em 1982, os preços dos derivados de
petróleo subiram, emjmédia, 100,4%, pou-
co acima da inflação. Os reajustes médios
deverão ser bem maiores em 83.

A grande esperança do Governo é que
a redução dos gastos governamentais —
significando menor expansão da base
monetária e menos emissão de moeda —
venha a neutralizar os efeitos de todos
esses reajustes. Além disso, como afirmou
ontem Júlio César Martins, "é bem possi-
vel que venhamos a ter alguma alteração
na área salarial que contribua para a
contenção dos custos". Com esses dois
fatores, o Governo espera obter uma re-
dução da taxa infíacionária para 70% até
o anal do ano.

_m
SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO
DOSMUNICfPIOS

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

DOS MUNICÍPIOS

EMPRESA DE OBRAS,
PUBLICAS DO PARANÁ

EMOPAR
AVISO N° 49/82

O Diretor Superintendente da Empresa de Obras Públicas do
Paraná — EMOPAR -— dá ciência às Empresas Nacionais e
Estrangeiras, sediadas em País Membro do Banco Interamericano
de Desenvolvimento — BID, que se encontra aberta Concorrência
Internacional para Construção sob Regime de Empreitada Global à
Preços Reajustáveis e Sem Revisão de Quantidades de EDIFICA-
ÇÕES PARA A FUNDAÇÃO INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARA-
NÁ — IAPAR, a seguir discriminadas:

CPE01. IRATI
02. PALMAS—PATO BRANCO
03. PONTA GROSSA—Vila Velha
04. PONTA GROSSA
05. PONTA GROSSA
06. CURITIBA—Ganguiri
07. MORRETES

CPE
CPE
F.M
P.R
CPE
CPE

Convenção: CPE: Centro de Pesquisa e Experimen-
tação;
F.M: Fazenda Modelo;
P.R: Polo Regional de Ponta Grossa;

Tendo em vista o contido no Edital de Concorrência N° 004/82-
EMOPAR/PRORURAL, fica estabelecida a data de 28 do mês de
Fevereiro do ano de 1.983, às 14:30 horas para recebimento e
abertura de documentação e propostas alusivas à mencionada
licitação, na Sala de Reuniões desta Empresa, localizada no 20°
(vigésimo) Andar do Edifício Frederico Reichamann, sito à Rua Pedro
Ivo n° 423, nesta Capital.

A Comissão Especial de Licitações estará à disposição dos
interessados para demais esclarecimentos e entrega da documenta-
ção relativa à mencionada licitação a partir do dia 02 (dois) de Janeiro
próximo vindouro, no Departamento de Licitações e Contratos desta
Empresa, sito à Praça Carlos Gomes n° 386, nesta Capital.

Curitiba, 22 de dezembro de 1.982.

(As.) ENG0 LÉO C. BITTENCOURT
Diretor Superintendente
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EMPRESAS
Rede Dosul inaugura

loja de utilidades
Porto Alegre — A rede de supermercados

Dosul inaugurou uma loja de utilidades "nos
moldes das Lojas Americanas" chamada
Centroutil e que deve comercializar por volta
de 10 mil itens. Essa é a primeira investida no
setor feita por uma rede gaúcha de supermerca-
dos. A médio e longo prazo, a empresa prevê a
formação de uma rede de lojas Centroutil na
Capital e interior do Estado.

Instalada no Centro de Porto Alegre, a loja
está funcionando por enquanto apenas no an-
dar térreo' do prédio, onde ocupa mil metros
quadrados. Dentro de seis meses, está prevista
a entrada em funcionamento de mais dois ou
trés andares, o que deverá dar uma área total
de 4 mil metros quadrados. Fundado há 12
anos, o Grupo Dosul já possui 17 supermerca-
dos na Grande Porto Alegre, 80 lojas Poko-
Preço (onde comercializa apenas produtos de
consumo de massa) e conta com três mil empre-
gados.

Conforme a chefe do departamento de rela-
çôes públicas da empresa, Renata Novaes
Tschiedel, a partir da experiência com o
Centroutil, a Dosul pretende ampliar sua atua-
ção no setor.

Equipamentos Clark — A Construtora Andra-
de Gutierrez adquiriu dois guindastes hidra uli-
cos autopropelidos modelo 714 para as obras de
construçáo da barragem de Três Irmãos, em
Sáo Paulo. Também a Mendes Júnior fechou
contrato com a Clark, para fornecimento de
cinco guindastes modelo 720-OS, dois dos quais
para as obras da rodovia Cuiabá Porto Velho e
tréS para diversas obras em Minas Gerais.
Rhone-Poulenc — Após exercer durante 15
anos diversas funções técnicas e comerciais na
área de exportaçáo da Rhone-Poulenc france-
sa, Jean Paul Rousselet está assumindo a ge-
rência da Rhone-Poulenc do Brasil, empresa do
Grupo Rhodia, no lugar de Marc Rousset, que
se transferiu para a França.
Clube dos Onze — A entidade, que reúne os 10
maiores fabricantes de jóias do país aplicou, em
82, uma verba de publicidade 500% superior a
do ano passado, numa campanha que se esten-
deu até o fim deste mês. A campanha, que usou
como figura central a atriz Natália do Valle,
tem como objetivo principal divulgar o lança-
mento das jóias com lacre de ouro, uma novida-
de no mercado brasileiro, que personaliza cada
produto, garantindo a qualidade e o design de
cada peça.
Mosel — Com o aumento da demanda nesta

época do ano, a Mosel (Rua flnrncaba, 682,
Botafogo, Ri>)) está intensificando o seu siste-
ma de degustacfto. A empresa opera em Sâo
Paulo, Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte,
além do Rio, e entre seus principais produtosestão os vinhos alemães das regiões do Reno e
Mosel.

EDB eleva capital
e repassa à Cobra

Sáo Paulo — A Empresa Digital Brasileira
(EDB) elevou, ontem, o seu capital em Cr$ 984milhões 302 mil 321, volume de recursos queserá repassado à Cobra, da qual a companhia
detém 39% do capital.

O anúncio foi feito, ontem, pelo presidenteda EDB, Roberto Bornhausen. Desse total, 50%
representam recursos da Resolução 184, que
permite aos bancos utilizarem parte do depósl-
to compulsório para fortalecimento de capital;
e os 50% restantes são recursos próprios.

A EDB é formada por bancos brasileiros,
como Unibanco, Banespa, Bradesco, Auxiliar,
BCN, Banco Nacional, Bamerindus, Itaú,
Noroeste e outros. A empresa tem 39% do
controle da Cobra e o restante está em poder do
Governo federal.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

IBV médio valoriza
8,2% esta semana

O comportamento do mercado de ações da
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi de alta
de 8,2% na semana, com o IBV — índice Geral
de Lucratividade — médio situando-se em 4 mil
73 pontos. Ontem houve uma pequena queda
de 1,2%, face ainda a indefinições quanto ã
política econômica e também provocada por
vendas para realização de lucros. Foram tran-
sacionados nos diversos mercados Cr$ 1 bilhão
490 milhões, sendo Cr$ 605 milhões à vista.

i'
As ações de empresas privadas apresenta-

ram as maiores altas do pregão: Brahma OP
(11,86%); Brahma PP (7,88%); Rlograndense PP
(5,86%); Mesbla PB (4,05%); e Nova América OP
(3,45%). As baixas mais acentuadas ficaram
com Ferro Brasileiro PP (12,46%); Banco do
Brasil PP (3,62%); Samitri OP (2,49%); Petro-
brás PP (2,30%) e Banco do Brasil ON (2,08%)..Das 35 ações que compõem o IBV, 14 subiram,
nove caíram, oito permaneceram estáveis e
quatro não foram transacionadas.

A partir de 1983 a carteira teórica para
cálculo do IBV terá nova composição: serão 30
ações de 26 empresas, com a exclusão de Banco
Nacional ON, Barbará OP, Nova América OP,
Unibanco PA e Unipar PA. A Usta permanecerá
até abril em vigor.

Titulo»

Cotações (Cr$)
Ouant

(mll) Ab«1 Foch Máx

% Sl Ind de
MM do Lucrai

Min MWDIoantNo ano Títulos

Cotoçè.1 (Cr$)
Ouant

(mll) Abort Foch Máx

% Sl ind do
Méddo Lucrar

Min MedDiaanlNo ano

Acesitaop 550.000 0.61 0,62 0,62 0,61 0,61 Elt 56,48
Açonortean 27.000 1,01 1,00 1,01 1,00 1,00 — 277 78
Açonorteop 39.000 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 — 26531
Aconortepa 28.000 1,60 1,61 1,61 1,60 1,60 -5,88 333 33
Anhangueraop 83.000 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 -0,60 132 00
B.Bandeiranl.on 199.000 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 — 143,81
B.BrasIlon ' 830.000 11,00 10,80 11,00 10,80 10,85 -2.0B 17305
B.Brasilpp 13.596.000 11,00 10,70 11,10 10,70 10,92 -3,62 164,'46
B.FInancialpn 7.000 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 — —
B.Me. Brasil on -2.000 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 —2.585,03
B.Nadonol on 104.000 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 Est 190,72
B.Naclonalpn 7.946.000 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 Est 19072
B.SuIBrasileiropn 3.000 0,86 0.86 0,86 0,86 0,86 — 15926
Bame. Seguros ps 94.000 4,50 4,52 4,52 4,50 4,51' — 145,48
Banerj on 1.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14,94 40ü'00
Banerjpp 1.547.000 1,24 1,25 1,25 1,20 1,25 -1,58 50000
Banespopp 10.339.000 2,25 2,30 2,30 2,15 2,18 -0,46 149 32
Bonestadopn 129.000 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 — 8082
Bel.MIneiraop 1.453.000 2,70 2,79 2,80 2,70 2,76 2,22 178 06
Boz.Simonsenpp 19.000 19,10 19,20 19,20 19,10 19,15 0Í52 334^79
Brahmaop 625.000 5,10 5,80 5,80 5,10 5,66 11,86 307,61
Brahma pp 6.080.000 5,60 5,88 6,00 5,60 5,89 7,88 550,47
Café Brasília pp 1.646.000 0,62 0,55 0,62 0,54 0,55 — 117,02
CotogLeop.pa 6.800.000 0,85 0,80 0,85 0,80 0,80-11,11 170,21
Cataguases Leop.pb 700 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40  85,11
Cemigon 304.000 0,45 0,41 0,45 0,41 0,44 — 220,00
Cemig pp 1.312.000 0,65 0,65 0,69 0,63 0,65 Est 240,74
Copene pa 200.000 2,70 2.70 2,70 2,70 2,70 — 259,62
Credirealon 1.000 2,50 2.50 2,50 2,50 2.50 — 137,36

Mesblopp 282.000 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 4,05 84,51
M. Fluminense op 100.000 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 2,11 276,35
M Santista op 500.000 4,00 4,00 4,00 4.00 4,00 —212,77

NovaAmericaop 89.000 3,00 3,00 3.00 3,00 3,00 3 45 138 25
Pet. Ipiranga pp 

'200.000 1,65 1,70 1,71 1,65 1,70 'Esl 
15179

Petrobrason I 120.000 4,80 4,60 4,80 4,60 4,69 1,74 137,13
Petrobrás pn 1.000 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 — 12268
Petrobráspp 21.053.000 6,20 5,30 6.60 6,10 6,38 -2,30 124,12
Riograndensepp 1.000 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 5,86 23267
Somitriop 300.000 2,45 2,15 2,45 2,15 2,35-2,49 164,34
S.Al. Bahia ps 10.000.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 EST —
SouzaCruzop 507.000 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,46 240,17
Telerj on 75.000 0,55 0,54 0,55 0,54 0,55-8,33 134,15
Telerjpn 13.000 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 1,07 191,22
Telespon 1.000 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 — 92,31
Tronsbrosllon 7.000 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 — —
Transbrasil pp 7.000 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 — 100,00
Unlbancoan 1.000.000 1,43 1.42 1,43 1,42 1,43 9,16 166,28
Unibanco bn 368.000 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36-2,86 156,14
Unlbancoon 1.264.000 1,32 1,36 1,36 1,32 1,35-2,88 146,74
Unipar pa 132.000 8,00 8,50 8,50 8,00 8,02 0,25 356,44
Unipar pb 50.000 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 EST 355,56
V.RioDocspp 7.541.000 11.00 11,50 11,50 11,00 11,20 1,82 166,67
W. Roup. Prt. pp 2.300.000 1,40 1,45 1,45 1,40 1,43 3,62 —
W.Martinsop 10.662.000 1,80 1,75 1,80 1,75 1,79 EST 198,89

Docos Santos op 60.000 2,60 2,70 2,70 2,70 2,61 0,38 135,94
FerroBroslleiropp 21.000 2,10 2,60 2,60 2,10 2,53-12,46 141,34
Ferro Brasileiro prt 15.000 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50-21,05 —

Fertisulpa 1.148.000 0,60 0,65 0,65 0,60 0,64 -1,54 130,61
Fertisul pb 3.736.000 0,50 0,45 0,50 0,45 0,48 -4,00 53,33
Finorci 79.094 0,40 0,40 0,40 0.40 0,40 -2,44 111.11

FisetRefloresl. ci 166.250 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 90,74
Gerdaupp' 400.000 3,05 3,10 3,10 3,05 3,09 2,66 200,65
lighlos 2.690.000 0,80 0,80 0,83 0,80 0,81 Est 192,86

l.Americanasos 40.000 8,75 6,75 8,75 8,75 8,75 Est 146,32
Magnesitapa 50.000 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 128,87

Mannesmann 3.890.000 1,95 2,00 2,00 1,95 1,96 -1,01 233,33
Mannesmannppl.340.000 1,80 1,75 1,80 1,75 1,89 2,29 279,69

Opções de Compra
Preço

Títulos
B. Brosii
B. Brasil
B. Brasil
B. Brasil
Petrobrás
Petrobrás
Petrobrás
Petrobrás

pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp

Otd.
(mll)

137.900
1.700.

13.400.
86.800.
16.200.

900.
6,00 131.100.
5,50 51.400.

Exerc
11,00
12,00
13,00
9,50
7,50
9,00

Prímlo
Valor

últ.
0,85
0.55
0,35
1,70
0,20
0,12
0,90
1,05

med
0,92
0,57
0,38
1,85
0,33
0,12
0,84
1,07

Cr$ mil
128.001.

970.
5.223.

160.915.
5.397.

108.
110.780.
55.145.

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

Sáo Paulo — Com a queda dos preços
médios das ações de primeira linha em 3,4%, o
índice Bovespa declinou, ontem, em 0,3%. Os
preços médios das ações de segunda-linha se
elevou em 0,5%.-Indústrias Viliares PP, cupão
30, declinou 10% e Cobrasma pp, a Cr$ 0,55,
caiu 8,3%.

Banco Real pp, a Cr$ 3,50, subiu 16,6% e
Casa Anglo pp, a Cr$ 15,00, evoluiu 16,2%. O
volume somou Cr$ 1 bilhão 773 mil 186, menor
em 9,4% que o resultado anterior. A ação mais
negociada foi Bradesco pn, responsável por
30,3% daquele montante, com negociações que
chegaram a Cr$ 242 milhões 270 mil.

Abor. Min. Med. Máx. Foch. Osc. Ouant.
(mil)

Titulos Aber. Min. Med. Máx. Fech.

Aber. Min. Med. Máx. Fech. Oic. Quant.
(mll)

Aço» Vill PP 0,30 0,29 0,29 0,30 0,30 1.865
«dúbos Cra pp 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 1.200
Aaroceres pp 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 -— 50
Alpargatas on 18,40 18,40 18,48 18,60 18,50 +0,5 1.895
Alpargatas pn 13,00 13,00 13,35 13,51 13,51 +3,9 2.988
America Sul pn 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 22
And Clayton op 1,80 1,75 1,60 1,80 1,80 6.494
Antarct Nord pn 6,31 6.31 6,34 6,35 6,35 +0,6 140
Antarctico pn 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 +1,0 100
Amo op 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -4,7 8
Arno pp 12,50 12,50 12,51 12,75 12,75 +2,0 388
Auxiliar pn 0,90 0,90 0,92 0,94 0,94 +1,0 2.730
Bandeir Inv pp 1,35 1,33 1,33 1,35 1,33 -1,4 720
Bandeirantes on 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 5
Bandeirantes pp 0,78 0,75 0,76 0,78 0,75 - 3,8 3.656
Banespopp 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 411
Bardella pp 3,90 3,80 3,85 3,90 3,80 -3,7 400
Belgo Mineir op 2,80 2,75 2,78 2,80 2,75 +3,7 1.234
Boavista pn 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 ' 2
Bradesco on 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 518
6rcdesco pn 2.40 2,40 2,40 2,40 2,40 —100.946Bradesco Inv pn 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 69
Brahma pn 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 2
Brahma pp 5,80 5,75 5,83 5,85 5,85 +8,3 1.536
Brasil on 11,00 10,90 10,99 11,00 10,90 -0,9 720
Brasil pp 11,10 10,90 11,02 11,20 10,90 -4,3 1.836
Brasilit op 3,00 3,00 3,09 3,10 3,10 +3,3 565
Brasmotor op 10,40 10,40 10,50 10,60 10,60 +3,9 411
Brasmotor pp 6,00 5.95 5,96 6,00 5,95 -0,8 935
Bujettner pn 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 500
Cam Corrêa pp 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 +1,8 120
Camaçari pn 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 +2,8 124
Casa Anglo op 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 +2,4 21
Coso Anglo pp 14,00 14,00 14,50 15,00 15,00+16,2 2
CBPI oe 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 1
CBPI pe 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 50
CELM op 3,00 3,00 3,17 3,30 3,30+20,0 405
Cerv Polor pn 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 500
CESP pp 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 +1,4 19
Cevai pn 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 -6,6 200
Cica pp 0,95 0,90 0,93 0,95 0,95 1.604
Clm Aralu op 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 + 4,0 50
Cim Itau pn 3,65 3,65 3,65 3.65 3,65 3
Citrobrasil on 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 1.860
Citrobrasil op 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 —2.154
Cobrasma pp 0,60 0,55 0,55 0,60 0,55 -8,3 2.652
Cofap pp 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 +2,8 100
Come Ind SP on 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 +4,0 33
Com e Ind SP on 2,76 2,76 2,76 2,76 2.76 13
Com e Ind SP pn 1,70 1,70 1.70 1,70 1,70 79
Com e Ind SP pn 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 8
Comind B Inv pn 22.01 22,01 22.01 22,01 22,01 10
Copas pp 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 -3,6 950
Copene pp 2,65 2,60 2.64 2,65 2,65 2.241
Cosiguo pn 1,50 1,45 1,45 1,50 1,45 -3,3 1.240
Cruzeiro Sul pp 0.57 0,57 0,59 0,60 0,60 2.945
Duratex pp 2.68 2,68 2,71 2,75 2,75 +2,6 2.322
Econômico pn 2,31 2.31 2,31 2,31 2,31 45
Elelrobros pp 2,22 2,22 2,22 2,22 2.22 +2,7 11
Eletrobrás pp 3.00 3,00 3,00 3,00 3.00 4
Eluma op 2,80 2,80 2,80 2.80 2,80 + 11,5 50

Eluma pp
Estrelo op
Estrela pp
Eternít op ,
Bernlt pp
Eucatex pp
Fnv pp
Fator op
Fator pp
Ferbasa pp
Ferro bras pp
Ferro Ligas pp
Forja Taurus pp
Francês Bras on
Frigobras pp
Fund Tupy pp
Germani pp
Gua rara pes op
Ind Viliares pp
Invesplan pn
Iochpe op
Iochpe pp
Itaubanco on
Itaubanco pn
Itauso pn
Kolil Sehbe pp
Light on
Lojas Renner pp
Lorenz pp
Madeirit pn
Magnesito op
Mag nes ita pp
Mendes Jr pp
Merc Brasil pn
Merc 5 Paulo pn
Mesbla pp
Met Gerdau pp
Met La Fonte pn
MNtal Leve pp
Mlch.lerto pp
Moinho Flum op
Moinho Lapa pp
Moinho Sant op
Müller pp
Nacional on
Nocional pn
Nemofeffer pn
Nord Brasil pp
Noroeste pn
Noroeste pp
Paramount op
Paramount pp
Paranapanema pp
Perdigão pn
Perdisa pn
Petrobrás on
Petrobrás pp
Pir Brasília op
Pir Brasília pp
Pirelli op
Pirelli op
Pirelli pp
Prometa f pp
Real on
Reol pn
Real pp
Real Cio Inv on
Real Cia tnv pn
Real Cia Inv pp
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons on
Reol de tnv on
Real de Inv pn
Real de Inv pp
Real Part pn
Real Port pn
Real Part on
Ref Ipiranga pp
Sadio Avicol po

2,40
1,10
1,15
8,50
2,50
2.15
2,25
1,60
1,60
0,85
2,20
0,26
0,80

10,78
1,30
0,70
0,69

2,35
1,10
1,00
8,50
2,50
2,15
2,25
1,60
1,60
0,80
2,20
0,26
0,80

10,78
1,30
0,70
0,69

36,00 36,00
0,40 0,36
1,50
3,20
3,00
2,10
1,97
9,50
3,45
0,80
1,90
0,90
0,35
1,45
1,30
4,40
6,30
2,65
1,75
3,00
2,00
5,80
0,40
9,55
0,80
4,00
0,23
3,70
3,70
3,40
8,00
3,20
3,15
9,50
9,50
1,03
0,85
0,60
4,60
6,65
0,72
0,75
1,80
1,70
1,63
0.30
3,10
3,10
3,00

i3,50
13,50
16,50
4,20
4,20
4,30
4,40
4,30
9,51

1,50
3,20
3,00
2,10
1,94
9,50
3,45
0,75
1,90
0,90
0,35
1,45
1,25
4,40
6,30
2,65
1,75
3,00
2,00
5,80
0,40
9,50
0,80
3,90
0,22
3,70
3,70
3,40
8,00
3,20
3,15
9,50
9,50
1,01
0,85
0,60
4,50
6,30
0,72
0,75
1,80
1,65
1,63
0,30
3,10
3,10
3,00

13,50
13,50
16,00
4,20
4,20
4,30
4,40
4,30
9,51

10,30 10,30
11,00 11,00
3,65
3.65
3,65
1,80
1,20

3,65
3,65
3.65
1,80
1,20

2,38
1,10
1,03
8,75
2,50
2,15
2,25
1,60
1,60
0,81
2,20
0,26
0,80

10,78
1,30
0,70
0,69

36,00
0,40
1,50
3,20
3,01
2,15
1,96
9,68
3,48
0,76
1,90
0,90
0,35
1,45
1,26
4,44
6,30
2,65
1,75
3,00
2,00
5,84
0,40
9,54
0,80
3,98
0,22
3,70
3,70
3,40
8,00
3,20
3,17
9,50
9,50
1,04
0,85
0,60
4,51
6,47
0,72
0,75
1,83
1,70
1,63
0,30
3,10
3,10
3,50

15,61
13,50
16,06
4,20
4,20
4,30
4,40
4,30
9,51

10.46
11,00
3,65
3,65
3.65
1.80
1.20

2,40
1,10
1,15
9,00
2,50
2,15
2,25
1,60
1,60
0,85
2,20
0,26
0,80

10,78
1,30
0,70
0,69

36,00
0,40
1,50
3,20
3,03
2,15
1,98'9,75
3,50
0,80
1,90
0,90
0,35
1,45
1,30
4,50
6,30
2,65
1,76
3,00
2,00
5,85
0,40
9,65
0,80
4,05
0,23
3,70
3,70
3,40
8,00
3,20
3,20
9,50
9,50
1,06
0,85
0.60
4,60
6,65
0,72
0,75
1,85
1,72
1,63
0,30
3,10
3,10
3,50

15,90
13,50
16,50
4.20
4,20
4,30
4,40
4,30
9,51

10,70
11,00
3,65
3,65
3,65
1,80
1,20

2,35 -2,0 260
1,10 +1,8 100
1,15 4.432
9,00+12,5 2
2,50 80
2,15 -2,2 2.119
2,25 400
1,60 6
1,60 12
0,80-11,1 358
2,20 100
0,26 -3,7 150
0,80 19

10,78 970
1,30 10
0,70 -4,1' 2.704
0,69 +6,1 1.000

36,00 +2,8 100
0,36 - 10,0 825
1,50 —' 600
3,20 +3,2 119
3,03 +1,0 2.355
2,15 +2,3 2.372
1,98 +0,5 3.260
9.75 +3,7 2.191
3,50 +1,4 1.000
0,78 -6,0 108
1,90 +5,5 200
0,90 5
0,35 -12,5 29
1.45 +7,4 619
1,25 -3,8 1.270
4.46 +0,2 730
6,30 22
2,65 +1,9 1.050
1.76 +3,5 90
3,00 —' 1.000
2,00 +5,2 2.025
5,85 +0,8 250
0,40 100
9,50 +5,5 390
0,80 10
4,00 4.681
0,23 +9,5 600
3,70 59
3.70 482
3,40 80
8,00 10
3,20 +1,5 50
3,20 +1,5 74
9,50 1
9,50 3
1,06 +6,0 7.275
0,85 +7,5 1.000
0,60 -7,6 100
4,50 617
6,30 -5,2 5.462
0.72 66
0,75 300
1,80 +2,8 1.775
1.71 +0,5 4.689
1,63 +3,1 1.900
0,30 +20,0 100
3,10 117
3,10 1.635
3.50 +16,6 2.508

15,90+17,7 230
13,50 +0,7 63
16,00 250
4,20 2
4,20 9
4,30 6
4,40 +1,1 209
4,30 19
9.51 17

10,70 +3,8 180
11,00 250

Sadia Concor pp 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 615
Sadio Joacab pp 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 10
Sadia Oeste pn 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 461
Sadia Oeste pn 0,22 0,19 0,20 0,22 0,19 -6210.120
Sadio Oeste pn 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 — 46.506
Sadia Oeste on 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 — 10.002
Safra pn 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2.000
Schlosser pp 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 240
Sharp pp 2,35 2,30 2,35 2,40 2,30 -4,1 '710
Sid Aconorte pn 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 53
Sid Aconorte on 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 31
Sid Aconorte op 1,35 1,33 1,35 1,35 1,33 +1,5 446
Slfco Brasil pp 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 +4,4 200
Solorrico op 0,30 0,28 0,28 0,30 0,28 -6,6 230
Solorrico pp 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 1.060
Souza Cruz op 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 4
Sta Olímpia pp 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 100
Sudameris on 1,20 1,15 1,15 1,20 1,15 1.764
Suzano pp 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 300
Teconor pn 0,90 0,66 0,66 0,90 0,66. -22,3 2.098
Teka pp 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 200
Tel B Campo on 0,80 0,79 0,82 0,85 0,85 27
Tel B Campo pn 2,00 1,90 1,95 2,00 1,90 + 5,5 21
Telemig op 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 3
Telemig pp 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 3
Telepar on 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 3
Telepor pn 1,71 1,70 1,70 1,71 1,70 15
Telerj on 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 +1,6 211
Telerj pn 2,77 2,75 2,76 2,77 2,75 161
Telesp oe 1,68 1,63 1,65 1,68 1,68 +1,2 453
Telespon 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68+1,2 4
Telesp pe 5,50 5,44 5,50 5,50 5,44 -1,0 143
Telesp pn 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 91
Tex Renaux pp 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 100
Tibras pe 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 -0,9 4
Transauto pn 1,20 1,20 1,29 1,36 1,36+30,7 341
Transbrasl pp 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 -7,6 100
Transparaná pn 0,55 0,48 0,49 0,55 0,48 -12,7 602
Unibanco pn 1,35 1,35 1,37 1,40 1,40 +3,7 468
Unibanco pn 1,30 1,30 1,40 1,40 1,40 +5,2 751
Unlbancoon 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 187
Unibanco pp 1,50 1,50 1,55 1,55 1,55 +3,3 13.800
Unibanco pp 1,50 1,40 1,50 1,55 1,55 +3,3 899
Unlpor pp 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 +0,5 40
Unipar pp 7,39 7,39 7,40 7,40 7,40 201
Vale R Doce pp 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 +1,2 500
Valmet op 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 -1,5 20
Varig pp 0,89 0,85 0,89 0,89 0,85 -5,5 1.630
Vidr-Smorlno op 8,80 8,60 8,72 8,80 8,80 +3,5 2.512
Vulcabrós pp 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 700
Whil Martins op 1,60 1.80 1,80 1,82 1,80 -1,0 1.943

Opções de Compra
Código Ação-objato

3,65
3,65
3,65
1.80
1.20

56
175
64

283
10

OBBI4 BBPPC23
OBN1 BES PP C22
OCE6 CES LP C34
OCEI4 CIC PP C5I
OCL11 CIA OP C24
OCL2 CLA OP C24
OSZ2 CRU OP
CES3 EST PP C93
OES4 EST PP C93
OMNI MAN OP
OMPI MEC PP
OMP2 MEC PP
OPT21 PET PP C27
0PT22 PET PP C27
0PT25 PET PP C27
OPM6 PAAA PP C33
OPM7 PAAA PP C33
OPMI5 PMAPPC33
OTU8 TuP FP C60
OVGI1 VAG IP
OVGI VAG IP
OWHI2 WHM OP

Série

Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Fev
Abr
Fev
Fev
Fev
Fev

9,50
2,00
0.90
1.00
1,60
1,80

11,00
1,20
1,40
2,00
0,80
0,90
6,00
6,50
5,50
1,00
1,20
1,00
0,60
0,90
1,00
1,80

Quant. Abert. Med..
(mll)

600 2,00 2,02

Ult.

2,05

160 0,40 0,38 0,36

100 0,40 0,40
120.000 0,20 0,25

0,40
0,30

168.000 0,15 0,20 0,25

310.000 0,12 0,16
807.400 0,90 0,83
85.600 0,70 0,50
13.100 1,15 1,04

40.000 0,43 0,37
120.000 0,14 0.19

0,20
0,83
0,45
1,00

0,31
0,24

BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE
Nova Iorque — A Bolsa de

Valores de Nova Iorque fechou
ontem em baixa de 12 pontos do
índice industrial Dow Jones, que
ficou a 1.047,37 pontos, perdendo
muito da alta que a levou segun-
da-feira a bater o recorde históri-
co da Bolsa — 1.070,55 pontos.

A retração dos investidores —
num dia de pouco movimento de
negócios, já que o volume totali-
zou 56 milhões 380 mil ações —
se deveu a uma inesperada alta
nos juros a curto prazo lopen
market). O Chemical ban_ e o
Bankers Trust poi exemplo ele-
varam de 10% para 11,5% a taxa
que cobram sobre a corretagem
dos empréstimos.

Otc. Ouant»
(mil)

Nova Iorque — Foi o seguinte o Media Dow Jones na Bolso de Valores de Novo
Iorque, ontem:

Acoes
30 Industriols
20 transportes
15 Serviços Públ.
65 Acoes

Abertura
1.060,61

450,92
119,42
412,59

Máximo
1.066,13

455,69
120,34
415,91

Mínima
1043,60
446,00
118,72
407,52

rect tu mento
1047,37
448,06
119.46
409,25

, Foram os seguintes os preços finais do Bolsa d* Valores de Nava Iorque, ontem emdólares

Aircolnc
Alcan Alum
AthedChem
/wlitChalmen
Alcoa
AmCynormd
AM Tel _ Tel
Amf Inc
Asa rto
AHRichfiedd
AvtoCofp
Betntehem Steel

32 1/2
277/8
321/8

9 3/8
313/4

35
59 5/8
163/4

80
42 1/8
28 1/8
19 1/8

Boeing
Boi se Cascade
Boro Warner
Brunswick
Bourroughs Corp
Campbell Soup
CaferpilIarTroc
CBS
Ceicnese
Chás* Manha! BK

335/8
38 3/4
377/8
24 7/8

42
48 S/8

40
591/8
451/8

50
Che&sie System m 44 7/8
ChryiterCorp 171/4

Gticorp
Coco Colo
CoigatePatm
Columbia Píct
Com.Sotetlite
Con. Edison
Conti nenrol Oi
Contro! Data
Corning Glass
CPCIntil
Crown ZeMerboch

29 5/8

33 7/8
51 1/8
193/8

19
80

36 3/8
36
33

65 3/4
413/4

Dow Chemical 25 1/2
Oresserlnd 18 3/4
Dupont 35 7/8
tostem Air 81/2
Eastman Kodak 8
El Posso Componyn

23 7/8
Easmork 571/2
Exxon 297/8

Firestone
Ford Motor
Gen Elwtric
Gen Foods
Gen Motors
Gte
Gen Tire
GettyOil
Gillette
Goodrick
Goodyear
Grocew
Gulf Oil
Gulf&West-rn
IBM
IntHorvestar
!nt Paper

18 3/8
38 7/8
95 5/8

40
62-1/4
28 3/4

28
49

45 3/8
36
36

381/4
29 5/8
161/2
961/2
481/2

48 1/8

LTV Corp 11 3/4
Monafact Honover

41 3/4
McDonell Doug
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co
Nabisco
NotDistilliers
NCRCorp
NL Indust
Occidental Pet

20
851/2
251/2
751/8
361/4

20
881/4
181/8
19 3/6

OlinCorp 231/4
Owens Illinois 28
Pacific Gas & El 281/2
Fan Am World Air 3 5/8
Pespsico Inc
PniílipMorris
Phillips Pet
Polaroid
IntTel&Tel
Johnson & Johnson

9 1/2
Kaiser Alumin 273/4
liggett_ Myers 493/8
Litton Indust 49

20
591/4
32 5/8
251/4

80

LockheedAírc 73
Procter Gamble 1173/4
RGA
Reynolds Ind
Rockwell Intl
Safeway Strs
Scott Po per
Shell OH
SingerCo
Sperry Rand
StdOilColif
Stown
Teledyne
Tenneco
Texaco
Texos Instruments

133
Textron
Union Carbide
Uniroyal
United Brands

221/4
513/4
42 7/8
45 3/4
201/4
361/8
181/2

34
80

39 7/8
1301/2
321/4
303/4

72
23 5/8

53
11 1/2

8 5/8

Uslndustries 101/2
Us Steel 205/8
West Uníon Corp 44
WesthElecr 20

IIMDICKS (30n2/R2l

INPC 8et4>mhm 4.75'7r. fl rrieses 41 8% (rpa)iisffl 08"
HBlArinn r)p novembro) i2 meses Hf ?,% outubro '1,80%, fl
meses 40,5% (reajuste os snlArins em rle/ombro); 12
meses Bfi.&Wr novembro: 4,IfW « meses: 37 0% (reajusta
os salários em janeiro), 12 meses: 04,411%
Alugue) - (A partir de Janeiro os reajustes anuais rte
alugueis serão Iguais a 90% do INPC, de dois meses
anteriores ao do vencimento do contrato); Janeiro:
85,03%.
Salário mínimo — Cr$ 23.568,00.
Inflação (IGP) - Setembro: 3,7% (1.988; no ano: 71,0%; 12
meses: 95,).%; outubro: 4,8% (2.081,1); no ano: 79,2%; 12
meses: 95,9%; novembro: 5,0% (2.185,2); no ano; 88,2%; 12
meses: 95,3%; dezembro; 8,1% (2,319,4); no ano: 99,7%.
ICV — (índice do Custo de Vida) - Setembro: 4,2%
(1.789,1); no ano: 71,5%; 12 meses; 94,8%, outubro: 4,3%
(1.865,6); ano ano: 78,8%; 12 meses; 96,1%; novembro:
4,7% (1.953,8); no ano: 87,3%; 12 meses: 96,4%; dezembro:
7,8% (2.105,5); no ano: 101,8%.
ICC — índice do Custo de Construção — 8étembro: 4,0%
(1.921); no ano: 88,12%; 12 meses: 10,49%; outubro: 3,2%
(1.983,2); no ano: 95,2%; 12 meses: 107,9%; novembro:
4,1% (2.063,6); no ano: 103,2%; 12 meses: 109,5%; dezem-
bro: 2,4% (2.112,6); no ano: 108,0%.
Correção monetária — Dezembro: 6,5%; no ano: 97,76;
janeiro: 6,5%; 12 meses: 100,21%; fevereiro: 6,0%; no ano:
12,89%; 12 meses: 102,11%.
ORTN — Dezembro: Cr$ 2.733,27; janeiro: Cr$ 2.910,93;
fevereiro: Cr$ 3.085,59.
UPC — Io Jan/31 mar—82: Cr$ 1.453,98; no ano: 17,31%; 12
meses: 96,88%; Io abr/30 Jun—82: Cr$ 1.683,14; no trimes-
tre: 15,76%; no ano: 35,8%; 12 meses: 91,73%; Io Jul/30 set.
Cr$ 1.978,41; no trimestre: 17,2%; no ano: 43,03%; 12
meses: 89,0%; Io out/30 dez.: Cr$ 2.398,55; no trimestre:
21,36%; no ano: 93,53%; Io jan/31 mar-83: Cr$ 2.910,93; no
trimestre: 21,365; 12 meses: 100,21% (reajusta as presta-
ções do SFH em Io janeiro).
Dólar paralelo — Compra entre Cr$ 420 e CrS 425; venda,
entre Cr$ 440 e CrS 450. Aumentou um pouco a procura
pelo dólar, como ocorre todo o final de ano.
Ouro (SP) — Compra — Cr$ 6.496,00; venda Cr$ 6.985,00
(preço por um grama de ouro Bueno, Vieira — Degussa);
(SP) compra — Cr$ 6.500,00; venda — Cr$ 6.850,00 (preço
por grama de ouro Safra).
Prime rate — Entre 11,0% e 12,0%.
Taxa overnight (médias SDP); no dia — 3,44; semana
anterior: 9,83%; mès anterior: 7.38%.
Libor — 9 1/2.
MVR — Maior Valor de Referência — Cr$ 11.225,00.
UFRJ — Unidade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro —
CrS 3.500,00 (para cálculos de pagamentos de taxas tribu-
tos e multas estaduais).
N.R. — A reflnadora de ouro Goldmine (RJ) está fechada
até o próximo dia 3, em virtude de férias coletivas.

SERVIÇO FINANCEIRO
ORTN sobe mais
na virada do ano

Os negócios com Obrigações Reajustaveis do Tesou-
ro Nacional mantiveram-se bastante movtrnentados on-
tem, principalmente os papéis com vencimento em no-
vembro e. dezembro de 87. Os títulos foram cotados a
112,72% e 112,92% e a 112,60 e 112,80% do valor nominal,
Cr$ 2.733,27, representando elevação de 1,5% sobre a
véspera.

A indefinição quanto à emissão de novas ORTNs com
cláusula de resgate pela correção cambial favoreceu as
operações dos papéis Já emitidos e criou forte especula-
ção sobre a possibilidade de aceleração nas mlnldesvalo-
rizações do cruzeiro. Inclusive, uma corrente de operado-
res de grandes corretoras atuantes no mercado aberto
acredita que, ainda no mês de janeiro, haverá uma
maxidesvalorização de 27%. Para eles, o Governo não
conseguirá cumprir a promessa de desvalorizar a moeda
em apenas 1% acima da inflação do mês.

Mas, de um modo geral as operações estiveram tran-
qüllas no último dia deste ano. As taxas dos financiamen-
tos overnight foram tabeladas pelo Banco Central em
3,50% ao mês, equivalente a quatro dias, e todas as
instituições financeiras não encontraram dificuldades na
obtenção de recursos.

As Letras do Tesouro Nacional, que vinham pratica-mente paradas, registraram ligeira tendência comprado-
ra. Os papéis com vencimento em 16 de março de 83 foram
comercializados entre 74,00% e 72,75% e os com venci-
mento no dia 23 de março cotados a 73,50% e 72,75% de
desconto ao ano. Segundo a ANDIMA, o total de negócios
com ORTNs somou Cr$ 3 trilhões 806 bilhões e com LTNs
Cr$ 273 bilhões 779 milhões, segundo amostragem da
ANDIMA.

Interbancário
O mercado interbancário de

câmbio para contatos prontos
apresentou-se procurado ontem,
com volume regular de negócios.
As taxas para telegramas e ene-
quês oscilaram entre CrS 252,67
O bancário futuro esteve ofereci-
do, com volume fraco de nego-
cios, realizados a CrS 252,67
mais 3,5% ao môs para contratos

• com prazos de 30 atá 180 dias,
respectivamente.

Dólar
Londres — O dólar subiu li-

geiramente nos mercados mone-
tários europeus, num dia de pou-
co volume, às vésperas do fim de
ano.

O preço do ouro caiu, fechan-
do em Londres a 454,50 dólares
a onça, com baixa de oito dólares
em relação a ontem, e em Zuri-
que a 457,50, em comparação
com 460.50 no fechamento de
ontem. Operadores do mercado
de metais em Londres disseram
que o interesse no metal dimi-
nuiu bastante porque o mercado
nova-iorquino estará fechado
amanhã.

Taxas de Câmbio
Moedas
Dólar
Dólar australiano
Libra
Coroa dinamarquesa
Coroa norueguesa
Coroa sueca
Dólar canadense
Escudo
Florlm
Franco belga
Franco francês
Franco suíço
lert japonês
Ura Italiana
Marco t
Peseta
Xelim
As taxas foram fixadas
fechamento do mercado
cotoções do fechamento

Compra Venda Repasse Cobertura
251,41 252,67 251,79 252,42
245,18 249,64 245,55 249,39
406,83 414,58 407,45 414,17
29,876 30,406 29,921 30,376
35,549 36,184 35,603 36,148
34,281 34,893 34,333 34,858
202,15 205.77 202,45 205,57
2,8112 2,8658 2,8154 2,8629
95,094 96,834 95,238 96,739
5,3388 5,4420 5,3469 5,4366
37,106 37,771 , 37,162 37,733
124,46 126,72 124,65 126,59
1,0703 1,0896 1,0719 1,0885

0,18255 0,18595 0,18283 0,18577
104,87 106,76 105,03 106,65
1,9865 2,0238 1,9895 2,0218
14,902 15,249 14,924 15,234

ontem, pelo Banco Central, às lóh30mín do Rio, no
de câmbio brasileiro. As demais, tomam por base as
no mercado de Nova Iorque.

Taxas do Euromercado
Prazo Dólar Libra Marco

I mis 9 1/4 10 13/16 5 15/16
3 meses 9 5/16 10 5/8 6
6 meses 9 1/2 10 1/2 6

12 meses 9 3/4 10 1/2 6 1/8
As taxas acima forma fornecidas pelo Banco Central, e têm caráter meramente
informativo. 56o válidas para 3/1/83

Fr.SuIço Fr.Francês Florlm
15/16 24 1/4 5 1/8
3/8 24 1/2 5 5/16

3 5/8 23 3/4 5 1/2
3 5/8 5 11/16

Mercado
Externo

Ontocôe* futuros nõl bolsos de MArrnríív
rios d* fnlcogo Novo Iorque a londr*»,

..
Mti fechamento Oscilação Contrato*

Aberto»

 AÇÚCAR (Nl)

lan 6.15 -0 13 "384
Mor 685 -0,08 33.414
Mor 7 15 -0.15 14.876
Jul 7.43 -0.15 6581
Set 7.77 -0,11 1731
112 mil líbros/conlraro; cents de USS/lIbra-
poso

ALGODÃO (Nl)

Mor 65,92 +0,05 12.272
Mai 67.41 +0,09 4472
Jul 68.62 1-0.04 3365
Oul 67,90 t-0,20 680
Dez 6B.40 +0.24 5530
50 mil libras/contrato, cents de US$ílibfa-
peso

CACAU (Nl)

Mor 1603 -31 10517
Mai 1640 -.26 4508

Jul 1670 -33 2150

Set 1700 -28 1742

Dei 1740 -23 .1.100
10 t métricas/contrato; US$/l métrico

CAFt (Nl)

Mar 129,83 -1.06 ¦ 4.107
Mol 125,00 -0,71 2.60
Jul 122,01 -0,64 1.343
Set 119,77 -0,58 '864
Dez 118,00 -0.13 137
37,5 mil libras/contrato,- cents de U$$/Libra
P**o ^, w

COBRE (ND
Jan 68,35 ' -1,10 ' 333
Fev 69.00 -1.15 —
Mar 69,65 -1,20 54.267
Mai 70,70-1,20 12.257
Jul 71.80 -1,15 7.787
Sei 72,80 -1,15 5.48*'
25 mil libras/controto; cenls de US$.'l(bra
F»K>  ,

FARtLO DC SOJA (Chicogo)'

Jon 175,60 .-1,80 9.630
Mor 174,70 -0,90 17.014
Moi 175,20 -0,30 8.337
Jul 176,30 -0,40 5.022
Ago 176,50 -0,50 .1.82.3
Set 176,50 -0,70 1.472
100 l/contrato; US$/t

ÓLEO DE SOJA (CHICAGO)¦. .

Jan 16,00 -0,10 11.625
Mor 16,52 -0,10 26.970
Mal 16,91 -0,10 8.212
Jul 17,31 -0,09 3.161
Ago 17,49 -0,06 V04
Set 17,69 -0,01 ¦ 905
00 mll libras/contrato,- cents US$/llbro '

SOJA (CHICAGO)

Jan 564 +1 3/4 137.226
Mar 573 +1 1/4 37.797
Mol 581 12.693
Jul 589 + 1/4 12.653
Ago 590 + 1/2 939
Sol 588 -"-828
5 mil bushel/contrato; cents de USS/bushet

Metais
Cotações dos Metais em LONDRES, ontem!
Alumínio
avista 617,50 . 618,00
três meses 636,50 637,00
Chumbo Miini
à visto 290 i£,_3
trés meses 301,50 302,00
Cobre n'M'
ò vista 942 ! J. .943
trés meses 968 . a96$
Estanho (Standart)
avisto 7413 VÍÍ7
trés meses 7418 .7422
Estanho (Highgrade) V(, or
à visto 7413 7417
trés meses 7418 7422
Níquel ivrfQt
6 visto 2345 .,2:355
trés meses 2410 2412
Prata ••
à visto 692 693
três meses 709,50 710,00
Zinco
à vista 416 417
três meses 428,50 í 1 '429
Nota: Alumínio, Chumbo, Cobre, Estanho,
Níquel e Zinco — em libras por Toneladas;
Prato — em pence por troy (31,100 >f}f».)/
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3,30 f_ f<\JÇtncof corre toro de cômbto • titulos mobil tortos Itdo.
AÇÕES - CÂMBIO- OPEN MARKET

uma empresa do grupo Inter • continental de oof aí s.o.
RUA SÃO BENTO, 8/2° ANDAR - RJ - TEL: 296-2022 (PABX) E 253-0572

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO
ALGODÃO

Mor — 5.800,00
Moi — 5.900,00
Jul —6.000,00
Out — 6.400,00
Dez — 6.700,00
Ator — 6.900,00
Cotação em Cr$/15 kg — Mercado

BOI GORDO ,,„,,

Fev! 95 3.920 3.920 3.920 4
Abr. 426 4.140 4.130 4.135 18
Jun. 638 4.499 4.480 4.495 "*&
Ago. 470 5.495 5.450 5.4B5 97
Out. 1543 6.790 6.740 6.775 2Q3~
Dez. 693 6.487 6.455 6.467 45-
fev. 52 6.400 6.350 6.370 ' «"'
Total 3917
Cotaçoo em Cr$/15 kg

CAFÉ
OURO

Mar
Mai
Jul
Set
Dez
Mar

50925.700,0025.600.0025.710.00 7
53227.480,0027.480,0027.400.00 19
211 28.580,0027.750,0027.750,00 5
77629.000,0028.690,0028.730,00 32
47633.800.0033 690,0033.810,00 7

1 — —39.130,00 -

6 9.500 9_00 9.100
26 10.450 10.450 10.560

— 11.100

Cotação em Cr$/soca de 60 kg — Mercado fraco

OURO

Abr
Jun-
Ago
Out — —
Dez — —
Fev — —
Abr — —
Totol 32
Lingote 250 gromos-mercado firme

SOJA

Fev.
Abr.
Jun.
Ago.
Out.
Dez.
Fev.

69
67
15
7
16
5

7.560
8.850
10.400

13 630
15.670

7.300
8.800

10.300

13.630
15.670

7.390
8.820

10.415
11.980
13.630
15 670

n/c

17
10
4

Preços por uma grama. Unidade de negócios. Lingotes de 1 000
gramas, por contrato Mercodo froco

Jon
Mar
Mai
Jul
Set
Nov
Jan
Total

143
883

1016
141
253
95
10

2S41

3820
3.996
4.419
4.920
5530

37O0 3.780
3890 3.996
4290 4.419
4.855 4.908
5470 5530

6 3*0
7277

35
...4*>r

86 .
35

'"2"

C^oção cn Cr$/ 60 Vg — Mercado fraco

1*
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-Proposta do Brasil é única saída para os bancos
Citibank é
agente da
amortização
tOCPr ,. Fritz Utzeyi

Nova Iorque — O telex
enviado quarta-feira pelo
Banco Central aos bancos ,
com operações no exterior,'éfrt Nova Iorque, é extre-'ttiamente confuso em cer-
fés trechos e afirma que o
Citibank será o agente da
amortização para 1983, ci-
tando ainda os 13 bancos,
dos EUA, Europa e Japão
que participam do Grupo
Dois — criado após as ne-
gociações da semana pas-
sada, em Nova Iorque e
encarregado de promover,
a renovação automática
da divida de 4 bilhões de
-dólares que vence em 83,
como coordenadores da
operação.
!„Entre as justificativas
para adotar a decisão, o
Barico Central mencionou
a resposta favorável dos
bancos ao pedido de reno-
vação feito por Langoni na
reunião em Nova Iorque e
reafirmado num telex diri-
gido aos bancos em 21 de
dezembro. Os trechos prin-
cipais do telex são os se-
guintes."Ã documentação final
para cobrir este acordo
riãoi poderá ser completa-
da-antes do inicio de 1983,
data de vencimento (matu-
irtty) da dívida em questão.
Deixando pendente a assi-
natura da documentação,
pedimos que Instruam
seus devedores (obligers)
riõ^ue diz respeito ao prin-
cipal do vencimento do dé-
bito em questão em seu
poder, pago em valor equi-
valente, mais os juros devi-
dos, em cruzeiros a um
banco brasileiro autoriza-
do á operar com câmbio de
moeda estrangeira.
5 Esses fundos serão depo-
sitados no Banco Central à
sua disposição. Os juros
devidos na data do venci-
mento serão pagos inte-
gralmente, nas divisas
contratadas naquela data.
Se o pagamento lhe é devi-
fio,como agente, por favor
combine com o seu sindi-
cato (consórcio de vários
bancos) para que as contas
correntes apropriadas se-
jam abertas no Banco Cen-
trai. Os credores de débi-
tos que vencem em janeiro
de 83 e garantidos por ava-
listas privados não brasi-
leiros deverão fazer seus
próprios acordos (arrange-
ments) com estes avàlis-
tas, de modo.a preservar
essas garantias".
^''Dependendo do paga-
mento a ser feito, o Banco
Central abrirá a seu favor,
para vigorar na data do
pagamento, um pedido de
depósito idemand deposit)
garantido pela República
Federativa do Brasil, no
íalor e nas divisas da data
de«- cada vencimento do
fHSncipal (of such princi-
$31 maturity), (ou, a seu
gedido e sujeito a acordo
èrfEPè o Sr e o Banco Cen-
irar* em outra moeda, li-
vJSnente conversível). Tal
depósito será regido pela
leTUe Nova Iorque (fórum
de qualquer discussão pos-
terior) e o Banco Central
acusará a abertura do de-
pósito.

Outrossim, se esse pedi-
do de depósito for para ser
feito em dólares, é favor
informar ao Banco Central
visado que o Sr deseja re-
ceber juros: (1) na base da
prime rate do Citibank, se
ela deve mudar dia a dia,
ou, no mercado secunda-
rio, na base de certificados
de depósitos de 90 dias
mais 1 e sete oitavos %
(1,875%) sobre a prime ou
(2) a Libor mais 2,125%. A
Hbor deverá ser a média
éfãs cotações nos níveis
oferecidos para os depósi-
to§ feitos nos escritórios
lpndrinos do Citibank, So-
óiètè Generale e Industrial
Bank of Japan, para o pe-
3odo 

entre a data de seu
egSsito até 31 de janeiro

de1983".
.«uíPodos os depósitos es-
tabelecidos pelo Banco
Central, com taxas de ju-
ros baseadas na Libor, de-
verão ter o seu período ini-
ciai de juros vencendo a 31
de janeiro de 83. Naquela
data, os depósitos serão
pYbrrogados (will roll) por
períodos a serem combina-
dos na documentação fi-
nal. Se esse pedido de de-
pósito não for em dólares,
é favor contactar o Banco
Central para estabelecer
u|na taxa de juros compa-
tível com a taxa do dólar
acima mencionada".

"Todos os montantes as-
sim depositados poderão
ser reemprestados. à sua
opção, a qualquer tomador
brasileiro, em qualquer
tempo, durante o mês de
janeiro, de acordo com os
téfmos e condições da pá-
gina quatro de nosso telex
de~2i de dezembro de 82"

Não há possibilidade de os ban-
cos credores recusarem a proposta de
quatro pontos formulada pelo Brasil
dia 20 em Nova Iorque — disse o
diretor da Área Externa do Banco
Central, José Carlos Madeira Serrano.
— Se os bancos não fecharem o em-
préstimo-jumbo de 4,4 bilhões de dóla-
res; não aceitarem a renovação da
divida de 4 bilhões de dólares a vencer
em 83; e o crédito ampliado de 4,5
bilhões de dólares do FMI não sair até
Io de março, o Brasil fica Insolvente e
vai tudo para o fundo, alertou.

Otimista com os resultados da reu-
nião ontem em Londres entre os 40
bancos coordenadores dos grupos que
estudam a montagem conjunta das
quatro propostas apresentadas pelo
Brasil aos credores —"tudo funcionou
muito bem, a reação dos mercados
hoje foi explêndida" — Serrano expli-
cou os termos do telex "enviado a 686
bancos credores" em que é detalhada
a sistemática para a suspensão do
pagamento da dívida de "446 milhões
de dólares em janeiro". Em fevereiro, a
cifra é semelhante.

Como funciona

Segundo Serrano, "não havia outra
alternativa senão enviarmos o telex
explicando o procedimento operacio-
nal para a movimentação das amorti-
zações que se vencem a partir de Io de
janeiro de 83. Como dlá 3 é o primeiro
dia útil e é nítido o curto prazo para
obtermos as respostas de todos os
credores à proposta de renovação au-
temática da dívida, não podíamos dei-
xar que os bancos que Já responderam
afirmativamente viessem a ter que ab-
sorver a parcela dos que não res-
pondem".

Explicou o diretor da Área Externa
que "os quatro pontos propostos pelo
Brasil" — 4,4 bilhões de dólares de
novos empréstimos; renovação auto-
mática de 4 bilhões de dólares em
dívidas a vencer ém 83; renovação das
linhas de crédito comercial de 8,8 bi-
Ihões de dólares; e recomposição das
linhas de crédito dos bancos comer-
ciais brasileiros no exterior no merca-
do interbancário (10 bilhões de dóla-
res) — "são interdependentes".

Não existe possibilidade de um
falhar. Quem não comparecer no pro-
jeto 2, aumenta a cota de cada banco
restante no projeto 1. Não acredito que
nenhum banco credor queira deixar de
participar do projeto, porque certa-
mente vai sofrer sanções dos demais
no mercado interbancário — frisou.

Serrano admitiu que "um ou outro
pequeno banco, credor de 5 mll dóla-
res, por exemplo, poder querer aban-
donar o projeto. Neste caso, creio que
vai negociar com outro grande para
absorver seu crédito, sem problema,
pois o banqueiro náo raciocina na base
do: "vou botar dinheiro para pagar
meu concorrente. Banqueiro raciocina
em bloco, se o projeto é ou não viável"

Sem imposição
Madeira Serrano rebateu críticas

. de alguns banqueiros que considera-
ram a decisão brasileira "uma imposi-
ção". Segundo ele, "não houve imposi-
ção, pois a decisão é seqüência da
proposta apresentada dia 20, do telex

enviado aos bancos dia 21 e da pales-
tra realizada no mesmo dia, no Hotel
Plaza, em Nova loque. O Brasil recu-
sou entrar no Clube dos Caloteiros, fez
nova negociação demorada com os
credores; disse.

O diretor do Banco Central expll-
cou que a nova conta aberta no Banco
Central para aceitar depósitos em cru-
zeiros no equivalente ao valor em moe-
da estrangeira do débito a vencer em
janeiro "dará total liberdade ao credor
de escolher a moeda estrangeira. Pode
ser dólar, marco, franco suíço, iene,
etc. As operações terão garantia da
República Federativa do Brasil que
pagará juros alternativos de 2,125%
sobre a taxa a seis meses no euromer-
cado (Libor) ou de 1,875% sobre a
prime-rate do Citibank nos Estados
Unidos".

Essa decisão do Banco Central lm-
plicará em alguns prejuízos para ope-
rações realizadas originalmente pela
Resolução 63 (empréstimos a bancos
no Brasil para repasses a empresas) ou
pela Lei 4 131 (empréstimos diretos a
empresas brasileiras), que tinham ju-
ros adicionais de 2,25% sobre a Libor
ou 2% sobre a prime.

Se todos os 446 milhões de dólares a
vencer em janeiro, por exemplo, esti-
vessem regulados pela sobretaxa de
2,25% sobre a Libor, o prejuízo acumu-
lado pelos bancos iria a 557 mll dóla-
res. Ocorre, porém, que mais da meta-
de dos empréstimos refere-se a dividas
garantidas pelo Tesouro Nacional, que
já pagavam sobretaxa idêntica à fixa-
da para a nova conta.

Projeto 5
José Carlos Madeira Serrano ressal-

tou esperar que o decreto que autoriza
crédito fiscal de 10% para a dívida de
empresa estrangeira convertida em
capital de risco possa proporcionar
uma reduçáo considerável na dívida
de empresas estrangeiras que repre-
sentaria efetivamente investimento
direto, mas que veio ao Brasil sob
forma de dívida devido ao tratamento
fiscal mais favorável, pois o dividendo
é duplamente taxado.

Serrano estima que chegue a "uris 8
bilhões de dólares" as dívidas de em-'
presas estrangeiras no Brasil disfarça-
das como capital de risco. "Se 30%
deste total forem convertidos, já seria
muito bom", disse.

Brincando, Serrano acrescentou
que "o Banco Central está preparando
agora o projeto 5: a colocação de pon-
tes safenas na equipe que vem se revê-
sando, 24 horas por dia", na monta-
gem de operação de resgate da dívida
brasileira iniciada em setembro, na
reunião do FMI, em Toronto. "Sorte é
que só tenho garoto nessa equipe",
pilheriou.

Otimista com o fechamento do ano
para o Brasil—"As importações estão
acontecendo com a cobertura cambial
de sempre, as agências brasileiras no
exterior estão melhorando sua capta-
ção no mercado interbancário, e as
respostas estão chegando, sem nenhu-
ma recusa até agora" -^ Serrano, que m
vai passar as festas de fim de ano com .
a família, em Pernambuco, finalizou:"A gente pode estar errado. Mas tenho
confiança de que essa operação fecha
dia 28 de fevereiro".

Bancos aceitam propostas

s£~

Londres — Uma reunião dos 40
principais bancos credores do Brasil
terminou ontem à tarde com alguns
participantes anunciando a aceitação,
em princípio, do programa de quatro
pontos para a consolidação da dívida
externa brasileira proposto em Nova
Iorque, na semana passada, pelas au-
toridades econômicas brasileiras.

A concessão de um empréstimo
jumbo de 4,4 bilhões de dólares, o
refinanciamento automático das
amortizações devidas em 1983, a ma-
nutenção de linhas de crédito a curto
prazo e o restabelecimento das linhas
interbancárias dependem do fecha-
mento das negociações entre o Brasil e
o Fundo Monetário Internacional, o
que terá de ocorrer até Io de marco.
Banqueiros americanos acham que is-
to é simples formalidade, mas também
alguns europeus saíram do luxuoso
hotel londrino Inn on the Park, ontem
à tarde, afirmando que os telex com
respostas afirmativas ao programa
proposto em Nova Iorque começariam
a chegar a Brasília ontem mesmo.

"Positiva, excelente,
entusiasmante"

Embora fosse nítido o otimismo ex-
pressado por alguns participantes da
reunião de ontem, poucos acredita-
vam que tudo pudesse ser resolvido
até hoje à noite, prazo final concedido
pelo Banco Central brasileiro para qué
os credores do Brasil se manifestem
sobre o programa de quatro pontos. A
reunião de Londres, que durou seis
horas ininterruptas, discutiu detalhes
e procedimentos técnicos das opera-
ções envolvendo os quatro pontos,
mas muitos bancos participantes te-
rão de convocar ainda suas diretorias
para conceder o aval final às decisões
sugeridas ontem. .

— Eu esperava problemas muito
maiores para convencer os outros —
disse um representante de um dos
bancos coordenadores (para facilitar
as negociações, os bancos dividiram
entre si a tarefa de acertar cada um
dos quatro pontos). "A reação foi alta-
mente positiva e bastante entusias-
mante", disse o mesmo participante,cujo banco é um dos que mais empres-
taram dinheiro ao Brasil.

Mais discretos, alguns europeus
disseram que a reunião tinha sido "po-
sitiva", enquanto o observador do
Banco Central falava em "excelente".
Para os americanos, parece ter sido
muito importante o fim da relutância
dos representantes alemães. Um ban-
queiro de Frankfurt declarou, nesse
sentido, que "não havia outro jeito
para nós senão concordar. Estamos
todos no mesmo barco".

Má interpretação
Causou enorme repercussão entre

os banqueiros reunidos em Londres

William Waack
um telegrama da agência britânica
Reuters, vindo do Rio, e anunciando
que o Brasil havia decretado unilate-
ralmente moratória, recusando-se a
pagar as amortizações da dívida pre-
vistas para 1983. Na opinião de um dos
coordenadores da reunião de ontem,
houve um erro de interpretação por
parte da agência (depois, a própria
Reuters entrevistou o presidente do
BC, Carlos Langoni, que desmentiu
ter-se tratado de moratória):

— O Brasil anunciou, através de
um telex dirigido a muitos bancos, que
já havia chegado a um acordo com
algumas casas e que não precisaria
pagar amortizações em 1983. Pois o
compromisso relativo ao ponto dois
(refinanciamento das amortizações)
estava praticamente fechado e entra-
ria em vigor a partir do primeiro dia
útil de janeiro — explicou o banqueiro."Alguns bancos, contudo, se fize-
ram de surdos. São, principalmente, os
que têm débitos a vencer nos primei-
ros dias de janeiro. E sua esperança
era a de que, não mostrando nenhuma
reação ao plano sugerido pelo Lango-
ni, pudessem receber seus pagamen-
tos conforme previsto anteriormente.
Daí é que surgiu a impressão de que o
Brasil não Iria mais pagar a ninguém".

Enxurrada de telefonemas
Apesar das palavras tranqüilizado-

ras desse banqueiro, houve, de fato,
uma verdadeira guerra de telefonemas
e mensagens trocadas por telex entre
Langoni e banqueiros americanos nas
horas que precederam a reunião. Mes-
mo os banqueiros internacionais fica-
ram bastante surpreendidos com os"termos duros" (segundo um partici-
pante) do telex enviado pelo Banco
Central brasileiro a seus credores ain-
da na tarde de quarta-feira.— Só depois de uma enxurrada de
telefonemas com o Langoni é que a
coisa ficou mais clara — queixava-se,
em voz alta, um banqueiro americano
que conversava despreocupadamente,
do lobby do hotel, por telefone, com
seus superiores em Nova Iorque. "Os
canadenses disseram que não iam em-
prestar nenhum tostão enquanto o
Brasil nâo começasse a pagar os crédi-
tos-ponte. E outros estavam muito
preocupados com as confusões criadas
em torno do Banco do Brasil em Nova
Iorque. De maneira geral, ninguém
aqui está adotando uma posição de
linha dura nessa questão',', prosseguiu."O principal é que 121 bancos con-
cordaram em abrir novos empréstimos
ao Brasil, através do jumbo. Esses
bancos detêm 88% da divida brasilei-
ra, e sabem que se puderem tranqüili-
zar o mercado internacional e recon-
quistar a confiança de bancos regio-
nais, poderão subscrever outros em-
prêstimos e baixar a própria exposure
iposiçãot em relação ao Brasil" disse
um participante.
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Carlos Magalhães Realizações Imo-
biliárias e Construtora Conde Cal-
das assinam contrato com Júlio Bo-
goricin Imóveis para a comercializa-
ção do Praia Grande Yacht Fiat, em
Angra dos Reis, o primeiro condomi-
nio náutico com praia privativa à
venda no país. A beira da Praia
Grande, a mais bela de Angra,
serão vendidos flats de sala 1 ou 2

quartos, com o mais completo apoio
náutico, além de piscinas, quadras
de tênis, restaurante e serviços op-
cionais de arrumadeira e lavande-
ria. Na foto, da esquerda para a
direita, os Srs. José Conde Caldas,
Carlos Magalhães, e qs diretores da

Júlio Bogoricin Imóveis, Srs. Grego-
rio Grimberg e Oscar Magtaz. .

Arqui vo-8/6/81

Dólar tem
recorde na
Argentina

(Luís Cláudio Latgé) — A
crise provocada no Gover-
no argentino pelo anúncio
de subsídios ao desempre-
go que, segundo o Ministro
da Economia, Jorge Weh-
be, ainda não se sabe como
serão pagos, provocou on-
tem uma nova alta recorde
do dólar no mercado
negro.

A moeda norte-
americana foi negociada
ao final da tarde por 70 mil
pesos — o equivalente a
cerca de Cr$ 630 (conside-
rando-se a cotação oficial
do cruzeiro).

O dólar voltou a subir,
esta semana, depois do
anúncio do Ministério do
Trabalho de criar um auxi-
lio-desemprego para aten-
der a cerca de 200 mil tra-
balhadores (que perderam
o emprego em 82 — apenas
20% da mão-de-obra de-
sempregada). O Ministro
da Economia considerou a
decisão apressada. E, on-
tem, ao final da reunião de
Gabinete, quando o porta-
voz da Casa Rosada nega-
va a existência de qual-
quer crise, a cotação do
dólar pulou de 63 mil para
70 mil pesos.

México
libera
preços

Cidade do México — O.
México se dobrou à pres-
sáo bancária internacional
e suprimiu os controles de
preços sobre aproximada-
mente 4 mil 700 produtos,
o que deverá pressionar
um índice inflacionário
que é já de 100% no país.
Apenas 300 produtos de
consumo básico terão1 pre-
ços controlados em 83.

Outra medida que pode-
rá ter conseqüências infla-
cionárias foi o aumento de
25% na escala de salários
mínimos para a primeira
metade de 83. O salário
mínimo afeta a um terço
dos assalariados no Mé-
xico.

A Câmara dos Depu-
tados aprovou o projeto de
lei do Presidente Miguel de
Ia Madrid que reabre ao
capital privado a partici-
pação nos bancos do país.
Essa participação, que fo-

. ra suprimida pelo Presi-
dente José Lopez Portillo
quando estatizou a rede
bancária, voltará a ser pos-
sivel, só que limitada a
34% do capital de cada ins-
tituição. Os 66% restantes
continuarão em poder do
Estado.

(Comunicado de Encerramento da Distribuição)

(Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de
venda de debêntures).
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DNER paga empreiteiros e Amador diz que Brasil tem
fornecedores em janeiro de pagar dívida "e 

pronto"
Belo Horizonte — O DNER (Depar-

tamento Nacional de Estradas de Roda-
gem) vai pagar em Janeiro todas as suas
dívidas vencidas com os empreiteiros,
Cr$ 15 bilhões, e com os fornecedores e
outros credores, mais Cr$ 10 bilhões. A
informação foi dada ontem, em entre-
vista, nesta Capital, pelo dlretor-geral
do DNER, Jofto Cataldo, que, em con-
trapartida, declarou: "Em 1983, não ini-
ciaremos obras novas".

— Em média, estamos com seis me-
ses de atrasos nos pagamentos. Mas
estamos fechando o ano bastante segu-
ros e 83 deverá ser muito difícil — afir-
mou João Cataldo, ressaltando que a
prioridade no próximo ano continuará
Bendo para BR-384 — Cuiabá—Porto
Velho—que deverá estar com seus 1 mil
462 km asfaltados até 1984. Além dessa
rodovia, as prioridades seráo para o
Progres — Programas Especiais — PIN
— Programa de Integração Nacional —
e gastos com conservação e restau-
ração.

Carajás
No caso da BR-364, este ano Já foram

aplicados entre Cr$ 45 bilhões e Cr$ 50

bilhões, e em 1983 serão investidos mais
Cr$ 73 bilhões. O orçamento do DNER
para o próximo ano deverá ser de Cr$
442 bilhões, contra Cr$ 280 bilhões, este
ano.

Para o Progres, o DNER vai destinar
no próximo ano Cr$ 8 bilhões 340 mi-
lhões, .Esse programa, segundo explicou
Joáo Cataldo, é executado em convênio
com os Estados, que deverão participar
com Cr$ 17 bilhões 210 milhões. Ele náo
quantificou os gastos para o PIN —
executado no Polígono das Secas e na
Região Norte do país, e disse que para
serviços de manutenção e restauração
serão aplicados Cr$ 7 bilhões 200 mi-
lhões.

— As rodovias trancais é que vão
merecer maior atençãp nos serviços de
conservação — afirmou o diretor-geral
dò DNER. Incluiu entre essas as BRs-
101,116,153,158,262,253 e 277. Especifl-
camente com relação ao Programa
Grande Carajás, João Cataldo disse que
as estradas sâo, por enquanto, executa-
das em convênio com a Companhia
Vale do Rio Doce.

Andreazza quer que BNH
esclareça caso da Delfin

Brasilia — O Ministro do Interior,
Mário Andreazza, determinou ontem à
presidência do Banco Nacional de Habi-
taçáo que esclareça à opinião pública"logo no início da semana" sobre a
operação feita pela instituição com o
Grupo Delfin. É que a edição de ontem
da Folha de S. Paulo publica em primei-
ra página a notícia de que o grupo
saldou sua dívida para com o BNH, no
valor aproximado de Cr$ 70 bilhões,
com duas glebas das suas propriedades,
cujo valor real seria de Cr$ 9 bilhões.
Portanto, muito inferior ao débito.

A nota distribuída pelo Ministério do
Interior ontem é a seguinte: "Ao tomar
conhecimento da notícia, o Ministro
Mário Andreazza determinou à presi-

dencia do Banco Nacional de Habitação
que forneça todos os esclarecimentos
em torno da operação com o Grupo
Delfin. O BNH deverá esclarecer à opl-
nião pública sobre o assunto logo no
início da próxima semana".

Ao ser procurada pela reportagem do
JORNAL DO BRASIL a presidência do
BNH informou através de sua assesso-
ria de imprensa, Lúcia De Biasi, que o
Banco não comentará a operação com o
Grupo Delfin alegando sigilo comercial.
Também procurado, o diretor superin-
tendente do Grupo Delfin, Ronald Gui-
marães Levinsohn,-não foi encontrado
por ter ido passar o fim de semana em
Angra dos Reis. .

ORTN cambial fica sem juro
Brasília — As Obrigações Reajusta-

veis do Tesouro Nacional (ORTNs) com
correção cambial — criadas em outu-
bro— não mais terão o benefício dòs
juros, e também fica proibido o leilão de
reaplicação, onde se podia trocar ORTN
com correção monetária (atualmente
em baixa) pelo mesmo título com corre-
ção cambial (em alta), ambos com juros.

Estas foram, basicamente, as duas
medidas instituídas ontem por portaria
do Ministro da Fazenda, Ernane Gal-
vêas. Segundo uma categorizada fonte
da área econômica do Governo, a inten-
ção do Ministério da Fazenda ao baixar

• estas medidas foi a de "náo permitir que
o open market funcione como pressão

¦ na alta das taxas de juros internas".

. Como fica
Com as alterações promovidas pela

Portaria 289 do Ministério da Fazenda,
! haverá a partir de janeiro emissão de

três tipos de ORTN: a) resgatável em
, dois anos, com juros de 6% ao ano e

correção monetária; b) resgatável em
cinco anos, com juros de 8% ao ano e
correção monetária; c) resgatável em
cinco ¦ anos, sem juros, com correção
cambial (ou monetária, optativamente).
A grande mudança, como se verifica, é
que a ORTN com correção cambial não
mais desfrutará do benefício dos juros.
Também, evitando especulação, acaba-
se com a possibilidade de o investidor
trocar suas ORTNs com correção mone-
tária pelo mesmo título corrigido cam-
bialmente.

A portaria estabelece, ainda, que "os
portadores das Obrigações emitidas na
forma desta portaria, no momento do
respectivo resgate, poderão optar pelo
reajustamento de seu valor segundo a
correção baseada nos coeficientes fixa-
dos pelo Ministério do Planejamento ou
de acordo com os coeficientes calcula-
dos pelo Banco Central com base na
variação da cotação do cruzeiro no mer-
cado de câmbio, referida à taxa medida
do mês de subscrição das Obrigações".

Ultra aumenta seu mercado
São Paulo — O Grupo Ultra passa a

deter 60% do mercado nacional dos
chamados produtos tenso-ativos com a

i aquisição, à ICI inglesa, de toda a parti-
, eipação acionária na Atlas Químicas e
Etoxilados do Nordeste, anunciada on-
tem. As outras duas empresas que fa-

i zem esses produtos no Brasil são a
Henckel e a Hoechst, segundo Paulo
Cunha, presidente do Grupo Ultra. Nem

• a ICI nem o Grupo Ultra confirmaram," mas empresários do setor informaram
que o valor da transação foi de 15 mi-
lhões de dólares.

A Atlas e a Etoxilados, com atrans-
."ferència, passarão a produzir 2 mil tone-
lãdas'ano de estearatos, oleatos e ou-

. tros tenso-ativos, o que representa pra-
ticamente o total das importações bra-
sileiras. A economia será de 3 milhões
de dólares/ano. A ICI—Imperial Chimi-
«al Industries — com os recursos da
transação, vai investir de 30 milhões a
?0 milhões de dólares no Brasil em três
«nos.

A ICI e o Grupo Ultra eram associa-
dos na Atlas desde 1971 e na Etoxilados¦ desde 1977. A ICI detinha 52% das ações
ordinárias, a totalidade das ações prefe-
renciais e 75% do capital da Atlas, en-
quanto o Grupo Ultra tinha 48% das
ações ordinárias e 25% do capital.'_, 

Na Etoxilados do Nordeste, o Grupo
Ultra detinha 52% das ações ordinárias,
enquanto a ICI tinha 48% e mais a

totalidade das ações preferenciais e 75%
do capital. Com a transferência — cujo
valor não foi revelado por Paulo Cunha
por motivos de "concorrência"—o Gru-
po Ultra ficará com a totalidade da
participação acionária nas duas em-
presas.

A ICI, por sua vez, vai ampliar suas
instalações atuais e iniciar a montagem
de uma "grande fábrica", possivelmente
em Paulinia, interior de São Paulo, com
investimentos totais de 30 milhões a 40
milhões de dólares. O diretor da ICI,
Edmur Vaz Pimentel, não quis revelar,
ontem, quais os novos produtos quími-
cos que sua empresa fabricará.

A ICI tem uma fábrica de corantes
em Rio Claro, uma unidade de defensi-
vos agrícolas em Paulinia, uma fábrica
de silicato de sódio (matéria-prima para
detergentes) e outra de chapas acrílicas
em São Paulo. Na semana passada, a
ICI comprou a divisão de corantes da
Fosfanil, em Jacareí, e com ela pretende
exportar até 2 milhões de dólares/ano.

Os produtos tenso-ativos têm larga
aplicação industrial. Os polióis são ma-
téria-prima para espuma de poliureta-
nos (colchões, estofados, isolantes de
geladeiras). São usados, também, em
detergentes, em metais (inibidores de
corrosão, fostatização, desengraxantes),
em cosméticos (emulsionantes, deter-
gentes e xampus), em papéis, tintas,
alimentos etc.

AEB faz proposta ao BC
O presidente da Associação de Ex-

portadores Brasileiros—AEB, Humber-
to Costa Pinto, apresentará, na próximasemana, urna proposta ao Banco Cen-
trai pedindo a liberação dos créditos de
financiamento de exportação antes
íiesmo de sua aprovação no exterior,''como uma das únicas formas de os
exportadores conseguirem atingir uma*¦ receita de 23 bilhões de dólares o ano
que vem.

Os créditos seriam liberados através' 
de ACC — Adiantamento de Contrato
de Câmbio e de ACE — Adiantamento
de Câmbio—Exportação sem limite de
prazo. Ou seja: se um exportador faz um
contrato de exportação, mas não tem

• ainda o financiamento externo assegu-
. rado, o Banco Central, mesmo assim,

< daria a autorização para que o banco
intermediário, ou seu representante es-

>i trangeiro no Brasil, liberasse esse crédi-
to ao exportador, sem limite de prazo

- para o fechamento do contrato de finan-
. ciamento externo.

Preocupação
Embora preocfroado e considerando

S&o Paulo — "Essa discussão so-
bre renegociação, refinanciamento ou
outro termo qualquer é semântica.
Tudo é a mesma coisa: se devemos,
temos de pagar e pronto." A afirma-
ção é do banqueiro Amador Aguiar,
presidente do Conselho de Adminis-
tração do Bradesco, e que só vè uma
saída para o Brasil: "Temos todos
que trabalhar, desde os empresários
até os operários. É a única forma de se
ultrapassarem as dificuldades".

Amador Aguiar, que ontem che-
gou às 6h30min à sede do Bradesco,
na Cidade de Deus, observou que,
mesmo fora da diretoria executiva,
tem continuado o seu trabalho, por-
que "gosto do banco". Ele está com 78
anos, j completará 79 anos em feverei-
ro e diz que deixou a área executiva"porque ela necessitava de maior di-
namismo, que está sendo dado pelos
atuais diretores".• À mesa de reunião do banco,
"Seu" Aguiar — como é tratado pelos
diretores do Bradesco — considerou
que o ano de 1983 hão será muito

que das metas do Governo para expor-
tação a viável é de uma receita de 23
bilhões de dólares, porque não só os
bandos internacionais estão retraindo
seus créditos como também existem
poucos compradores, o presidente da
AEB afirmou que os exportadores estão
se mobilizando junto com outras enti-
dades de classe com o objetivo de furar
o bloqueio econômico.

O Sr Humberto Costa Pinto comen-
tou que se está reunindo fréqüentemen-
te com o Governo, oferecendo sugestões
como a de participação também das
trading nos créditos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico Social
— BNDES, que destinará Cr$ 100 bi-
lhões aos produtores de bens ou servi-
ços exportáveis.

Ele não quis comentar a decisão do
Governo de não pagar as parcelas da
dívida com vencimento em janeiro. Dis-
se apenas que na verdade restava ao
Governo duas opções: ou negociava in-
dividualemnte com cada credor e, por
isso, nào tinha mais tempo, ou fazia o
que fez, rçlar a dívida.

difícil "se todos trabalharmos di-
reito".

O ano que passou foi bom, ape-
sar de tudo. Passamos por algumas
alterações na política econômica,
mas no geral tudo foi bom, no que diz
respeito às organizações Bradesco —-
afirmou.

Amador Aguiar revelou, ontem,
que foi voto vencido na instalação da
agência do Bradesco em Nova Iorque,
há um ano: "Os diretores executivos é
que decidiram e eu perdi. Eles acham
que a agência em Nova Iorque é im-
portante. Também considero isso ho-
je", afirmou.

Por que eu não queria ir ao
exterior? Ora, eu sempre achei que
temos muito trabalho a cumprir no
Brasil. Esta é a minha opinião. Só
entendo de negócio interno do pais.
Mas os diretores têm mais gabarito
para decidir. Estou na hora de "pen-
durar as chuteiras" — concluiu o Sr
Amador Aguiar, antes de sair da sala
e desejar feliz 1983 para todos os
presentes.
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O vice-presidente Manoel Cabette testa o caixa automático

Bradesco moderniza caixa
Sào Paulo—O Bradesco apresentou,

ontem, o seu caixa automático de rece-
bimento e pagamento que, emjaneiro,
estará ligado4iretamente ao'síà'tema on;
line (terminal direto ao computador)/
em duas agências em São Paulo. O vice-
presidente do Bradesco, Manoel Cabet-
te, revelou que serão investidos Cr$ 20
bilhões até o final de 1983, para a cria-
ção da rede automatizada de agências
do Bradesco e para o desenvolvimento
dos novos equipamentos, com tecnolo-
gia nacional.

Cabette informou que, hoje, o Bra-
desco está com 12 milhões de correntis-
tas, com 1 mil 407 agências em 1 mil 50
municípios do país. Por isso, o Banco
está-se automatizando, '"para um me-
lhor atendimento dos clientes. Hoje, já
temos 53 agências automatizadas, ins-
tantâneas, ligadas ao sistema on line".
A máquina caixa automática, apresen-
tada ontem — que paga, recebe e forne-
ce saldo — funcionava, até agora, na
matriz do Bradesco, atendendo a 3 mil
funcionários correntistas. Em 1983, de-
verá ser iniciada a produção em série da
máquina, para a sua instalação em ou-
tros pontos do país.

Caixa de US$ 30 mil
O novo caixa automático poderá fun-

cionar 24 horas. Os clientes, com um
cartão magnético, terão livre acesso. "O
caixa automático não ficará instalado
necessariamente dentro de agências.
Poderemos instalar a máquina nos
shopping centers ou em outros locais,
como supermercados", afirmou Ca-
bette.

O novo equipamento foi criado pelas
empresas Digilab e SID e seu preço
unitário deve se aproximar dos 25 a 30
mil dólares. Para o seu desenvolvimen-
to, foram aplicados de Cr$ 800 milhões a
Cr$ 1 bilhão, segundo revelou o dirigen-
te da SID, Antônio Cardoso, ao dizer
que "tudo foi feito para simplificar a
vida do cliente do Bradesco". No mès de
janeiro, a agênciateentral do Bradesco,
na Avenida Ipiranga, e a agência da
Praça, Osvaldo Cruz já contarão com o
caixa automático.

Banco de meio trilhão
O Bradesco encerrou o ano com Cr$

500 bilhões em depósitos contra Cr$ 274
bilhões em dezembro de 1981. O Grupo
Bradesco fechou 1982 com 3 milhões de
acionistas, contra 2 milhões 100 mil do
início do ano, revelou ontem o presiden-
te do Grupo Lázaro de Mello Brandão.
Afirmou que nada pode dizer sobre o
lucro, observando apenas que "ele man-
teve a regularidade".

Brandão é favorável ao fim do limite
da expansão do crédito dos bancos,
como forma de se permitir uma üvre
competição no mercado, o que, segundo
ele, seria um fator importante para a
redução das taxas de juros. "Sempre
defendi o livre mercado", lembrou Bran-
dão, ao comentar que "as medidas soli-
citadas pelos banqueiros junto ao Go-
verno, para a redução das taxas de
juros, não prejudicam a política econô-
mica que as autoridades monetárias
fixaram para 1983".

Brastel vai comprar ação
de minoritário da Marcovan

A Brastel Comércio, Administração
e Participações Ltda, nova controlado-
ra da Marcovan Comércio e Indústria
S/A, vai fazer uma oferta pública a todos
os acionistas minoritários da Marcovan,
empresa de capital aberto. No dia 29 de
novembro passado, a Brastel comprou o
controle acionário da Marcovan por Cr$
3 bilhões.

A divulgação da intenção da Brastel
de fazer oferta pública aos minoritários
— o preço ainda nâo foi firmado—levou
a CVM — Comissão de Valores Mobilia-
rios a reabrir os negócios com os papéis
da empresa, suspensos do pregão da

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro há
cerca de 10 dias.

As condições da transação entre a
Brastel e a Marcovan só foram divulga-
das ontem. Até entáo só havia sido
comunicado um acordo operacional pa-
ra ríüuzir, custos entre a Brastel Mate-
rial de Construção e a Marcovan. O
negócio totalizou Cr$ 3 bilhões, referen-
tes a 576 milhões 923 mil títulos. As
condições de pagamento foram de 40%
à vista e 60% em nove prestações iguais
e sucessivas, sem correção monetária (a
primeira parcela foi paga dia 29 de de-
zembro).

Camargo Correa vai a Carajás
São Paulo — Depois de alguns me-

ses de estudos e pesquisas, o Grupo
Camargo Corrêa concluiu projeto que
será encaminhado à Comissão Executi-
va do Projeto Grande Carajás, tendo
como objetivo a exploração de silício
metálico (produto utilizado na indústria
de componentes eletrônicos), num in-
vestimento de 100 milhões de dólares.

O projeto — que depende de aprova-
ção da Comissão Executiva do Projeto
Grande Carajás, presidida por Nestor
Jost — demonstra, segundo o diretor-
presidente do Grupo Camargo Corrêa,
Sebastião Camargo, "a confiança que
depositamos na execução do Projeto
Carajás cuja riqueza é de um valor in-
calculável".

A decisão de explorar o silêncio me-
tálico em Carajás nasceu há algum tem-
po e foi implementada, conforme o*m-

São Paulo — Wilson Santa* '
''.,¦- 

\':> 
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presário Sebastião Camargo, a partir
dos incentivos que o Governo vem dan-
do para que outras empresas atuem em
várias áreas do projeto.

O empresário observou que, se apro-
vado, o projeto para exploração de silí-
cio metálico — ô primeiro apresentado
até agora no país — poderá entrar em
oneraçào no prazo de três anos. Sebas-
tião Camargo não quis detalhar mais o
projeto do grupo, alegando que espera
sua aprovação.

Esse é mais um investimento do Gru-
po Camargo Corrêa, que recentemente
adquiriu 169 milhões de ações ordiná-
rias da São Paulo Alpargatas S.A, ao
preço de CrS 24 por açáo, num montante
de Cr$ 4 bilhões 56 milhões. A aquisição
foi feita através da holding do grupo,
PMV (Participações Morro ^Vermelho).
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"Temos todos que trabalhar", afirma Amador '

Banqueiro acredita na
acerto com Sul América

São Paulo — "As negociações com a Sul América
estão certas. As relações do grupo Bradesco e a família
Larragoiti, que tem o controle da Sul América, «8o
excelentes", assegurou, ontem, o presidente do Conselho
de Administração do Bradesco, Amador Aguiar. °

É a primeira vez que Amador Aguiar comenta,
publicamente, a denúncia do acordo operacional^dò
Bradesco com a Atlântica-Boavista e à Sul América."Houve a denúncia do acordo e está tudo acertado entre
a Sul América e o Bradesco. Estamos esperandp,, o
encerramento do balanço deste ano para começar,ja
concretizar os negócios", acrescentou. ',,,;

No mês de janeiro, serão acertadas entre as partes—
isto é, entre o Bradesco, Atlântica-Boavista e Sul Am£çi-
ca — as trocas e compras de ações. A Atlântica-Boavista
absorverá a parte da Sul América na holding do Bradéfi-
co, a Companhia Comercial de Café Paraná; nas associa-
ções com as seguradoras dos Bancos Auxiliar e Noroeste;
e em outros empreendimentos conjuntos.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Filial do Rio de Janeiro, notifica[ost,.
mutuários abaixo relacionados no prazo máximo de 20 (vinte) diqs,,,
para regularização das prestações de seus contratos habitacionais-
sob pena de execução. 

iin

866.817 — Vânia Martins Marra
870.085 — Tildemar Augusto de Mattos
870.508 — Luiz Antonio Campos Leon
870,612 — Rubenir Marques da Rocha
870.683 — Jesus Alves Domingos '"-""
870.728 — Roque Domingos Aquisti
870.739 — Aríete Bastos Duarte .,
871.028 — Carlos Júnior Monteiro Gomes
817.448 — Sérgio Castello Branco
876.030 — João Tome do Nascimento
877.417 — Fernando José de Souza Ferreira •»>
877.457 — Jorge Siquara Lisboa ,
877.693 — Jorge Luiz Vecchi _
877.696 — Jorge Sylvio Ramos de Azevedo
877.703 — Júlio Ivan Pereira Lima
877.715 — Luis José Silveira de Souza ^u
877.719 — Ailton Teixeira de Souza ,;,,,
877.724 — Ricardo Wagner de Souza Andrade
877.730 — Ornar Cruz Ribamar da Costa
877.737 — Roberto Carlos Reis Siqueira jea
LOCAL PARA PAGAMENTO: DICOB/RJ — AV. RIO BRANCO, 174
16°andar (P.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA

POLIOLEFINAS S.A.
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 1982.
Aos trinta dias do mês de novembro de 1982, às 9h00. na sede Social da. „,,
Empresa,, na Avenida Paulista n° 1499 — 20° Andar, São Paulo, reunirariv
se em Assembléia Geral Extraordinária os Acionistas da Poliolefinas S.A.
conforme avisos de Convocação publicados no "Diário Oficial do Estado
de Sào Paulo" e na "Gazeta Mercantil", nos dias 19, 20 e 23/11/82.6 no.•_"Jornal do Brasil' nos dias 25, 26 e 27/11/82, com a observação de que.
por falha técnica, a Convocação não foi publicada nos dias 19. 20 e
25/11/82, tendo sido eleito para Presidir a Mesa o Acionista Floriano "
Peixoto Faria Lima e para Secretário a Acionista 0. Conceição Passala-
qua. Verificado, através do Livro de Presença de Acionistas, o compareci-
mento de acionistas representando 82.02% do capital social votante, foi
instalada a Assembléia tendo sido tomadas as seguintes deliberações. .1).
Eleito, por unanimidade, o Dr. Jamil Cirihal. brasileiro, casado, engenhei-
ro, portador da Cédula de Identidade RG N° 3.633.018 (IFP-RJ). CPF/MF'''
N° 255.093.147-53. residente e domiciliado na Rua Gustavo Sampaio.1-•
374 — Apto. 1101, Leme, RiodeJaneiro-RJ, para Membro do Conselho
de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ,.
realizar-se em 1985, de forma a completar o mandato do Dr. OlmaV'
Guimarães de Souza, que renunciou ao cargo. O Conselheiro Eleito
perceberá a remuneração anteriormente fixada para o cargo, 21 Aprovada-
a consignação em Ata de um voto de agradecimento ao Conselheira
renunciante. Dr. Olmar Guimarães de Souza, pelos excelentes serviços
prestados à Empresa durante o exercício do seu mandato; 3) Eleito, por
unanimidade, o Dr. Mario Jesus Fernandes. Português, casado. Técnico
de Administração. CPF/MF N° 032.821.807-30, Cédula de Identidade N°
4167. do Conselho Regional de Técnicos de Administração (7a Região),
residente e domiciliado na Rua Cambaúba, 1440, Ilha do Governador, Rjg
de Janeiro-RJ. para Membro da Comissão de remuneração, conforme
previsto no Artigo 14. § 2o — do Estatuto Social, com mandato até a
próxima Assembléia Geral Ordinária, de forma a completar o mandato do i
Dr. Raul Fernando Meurer Peixoto, que renunciou ao cargo. O novo-
Membro da Comissão de Remuneração exercerá o cargo sem remunera-
ção; 4) Aprovada a consignação, em Ata, de um voto de agradecimento'
ao Membro Renunciante Dr. Raul Fernando Meurer Peixoto, pelos'
excelentes serviços prestados à Empresa durante o exercício do seu'
mandato. Nada mais tendo sido submetido à apreciação da Assembléia,
pelos Acionistas e não desejando qualquer dos presentes fazer uso da.
palavra, foi encerrada a Assembléia Geral, lavrando-se em seguida a
presente Ata que. submetida aos mesmos Acionistas presentes, foi por'
eles aprovada e assinada, juntamente com o Presidente e o Secretário dai
Mesa.

São Paulo. 30 de novembro de 1982
IAA) Floriano Peixoto Faria Lima. Presidente da Mesa; Conceição'
Passalaqua, Secretário da Mesa; Petrobrás Quimica S.A. — Petrqquisa.'
Henrique Delfim Lisboa de Araújo Costa; José Augusto Angnsani; Jamil
Cirihal; Joseph Michel Tutundjian; Unipar-União de Industrias Petroqui-,
micas SA, Adolpho de Albuquerque Mayer e Floriano Peixoto Fana
Lima; Adolpho de Albuquerque Maver; Floriano Peixoto Faria Lima,
Fauic Fontaíiha Geyer; National Oistillers do Brasil Industria e Comercio
Ltda. Dawd Andrew Wicker; David Andrew Wicker; Édouard Oscan
William Haegenbeek, Helenauro Soares Sampaio; Conceição Passa-;
laqua.
Declaro que esta é copia fiel da Ata Lavrada no Livro próprio.

CONCEIÇÃO PASSALAQUA
SECRETARIA 3»

JUCESP — Registrado Sob N°J35.2<í&82 — 27 Dez, 1982 — Secretaria^.,
da Justiça Junta Comercial do tstado de Sâo Paulo — Certidão: Certifica^
que este documento foi registrado sob numera e data estampados
mecanicamente RUBENS ABUTARA — SECRETÁRIO GERAL -
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Portobrás considera Fretes congelados em 83
o complexo Sepetiba
o destaque de 1982

Sáo Paulo — Estimatl-
vas realizadas pelos técni-
cos da Portobrás indicam
que os portos nacionais te-
rào um movimento geral
de cargas este ano bastan-
te próximo ao do ano pas-
sado, que foi de 252 ml-
lhões de toneladas. Quan-
to a obras portuárias, o
destaque em 1982 foi a con-
clúsáo da primeira etapa
do complexo de Sepetiba,
no Rio de Janeiro, destina-
do à movimentação de car-
vào metalúrgico da regiáo
Sudeste. Os dados cons-
tam do relatório divulgado
pelo presidente da Porto-
brás, Arno Markus.
f 

"Âo 
comentar o compor-

(íento do setor, Arno
fârkus disse que em

1^82,"mais uma vez, os
.pSftos nacionais náo apre-
sentaram problemas gra-
3H que tivessem compro-
.metido o desempenho da'nossa economia". Resal-
jtoji que os esforços foram
|odos no sentido de pro-
.íçioyer as exportações por
meio de incentivos, já que,

jno caso das tarifas, a reper-
xussâo foi negativa. Assim
jjiejsmo, o objetivo conti-
_tÜÍ8 sendo o de obter um
jOUllibrio financeiro por
jJmío do estabelecimento
. de-tarifas diferenciadas pa-
,ta determinados portos e
..mercadorias.
í" A Portobrás deu ênfase
.Áo. setor operacional, se-
jguindo orientação do Mi-"ijistério dos Transportes,
objetivando o aumento da

eficiência dos portos por
meio de: maior participa-
çáo dos Conselhos Espe-
ciais de Usuários, implan-
taçào de um sistema de
mala direta entre o usuário
e o Ministério, isenção de
taxas de armazenagem pa-
ra incentivar a cabotagem,
e prosseguimento do pro-
grama de desburocratiza-
çáo. Como medida concre-
ta para aumentar a opera^
clonalidade portuária, a
Portobrás encomendou 96
novos guindastes às indús-
trias nacional e estrangei-
ra (Alemanha Oriental).

O relatório da empresa
ressalta também algumas
obras realizadas em por-
tos, entre elas as dos termi-
nais de carvão em Imbitu-
ba, Porto Alegre e Char-
queadas. Em Manaus, foi
recuperado o pavimento
do flutuante e concluída.a
montagem do carregador/
descarregador de rocha
fosfática e carvão.

No tocante à navegação
interior, além da continui-
dade do principal projeto,
que são as eclusas de Tu-
curuí, ho rio Tocantins, fo-
ram concluídas as obras
civis das eclusas de Boa
Esperança, no rio Paraíba,
e do Terminal de Char-
queadas, no Rio Grande
do Sul. Em setembro, en-
trou em operação o termi-
nal para ro-ro do Rio de
Janeiro, com área para ar-
mazenagem de containers
e estacionamento para veí-
culos a serem exportados.

Guarujá tem pronto
em 83 o Complexo
industrial Naval

Sào Paulo — Em um
ano, estará totalmente
construído o Complexo In-
dustrial Naval de Guarujá
—...CING — numa área-
aproximada de 2 milhões
100 mil metros quadrados
entre os Rios Icanhema e
do Meio, na entrada da
barra de Santos. Quem as-
segurou isso foi' o Prefeito
de'Guarujá, Jaime Dalge,
que ressaltou a Importân-
cia'econômica e social da
obra:

— As indústrias que es-
tão se Instalando no CING

Inão sáo poluentes, e cria-
.rào de imediato cerca de 10
mil empregos destinados à
mão-de-obra existente na
Baixada Santista, disso re-
•sultando maior circulação
iie riqueza e o aumento da
Receita municipal oriunda
ia tributação, sob diversas
«rubricas.

j A área foi cedida pela
JJniâo à Prefeitura de
.jGuarujá sob o regime de
jaforamento, com a obriga-
,Câo municipal de pagar in-
denizações e quaisquer ou-
Jros ônus decorrentes de
.direitos de terceiros sobre
jpartes da gleba. Imediata-
.•frente após a publicação
jios editais solicitando ma-
jiifestaçáo de intenção de
¦instalação de indústrias
.nâo poluentes no CING as
respostas mostraram que
ò empreendimento era viá-

-vel. Tanto que 11 empresas
já firmaram contrato com
a Prefeitura de Guarujá,¦testando apenas 15 lotes
com área aproximada de"100 mil metros quadrados
tada.
í As empresas com insta-
dação definida no CING
>sào: Hanseática Estaleiros"Ltda, Mardiesel Comércio
e Representações Ltda,
jsúfcmar Suprimentos Ma-
átimos Ltda, Nicáclo da
JCosta, Empresa Brasileira"jde Pescados "Suma"Ltda,
";Fragata Comércio de Pes-
locados Ltda, Indústria e Co-
jmércio de Pesca Onishi
íLtda, Marina do Mangue
ir Serviços Navais Ltda,
'Empresa de Pesca Alonsoí -

Ltda, Empresa de Pesca
Estaleiros e Comércio Mar-
tlnelli S/A, e Nobara Socie-
dade de Mineração, Co-
mércio e Indústria Ltda.

O maior dos lotes per-
tence à Nobara, que insta-
Íará um estaleiro capaz de
receber navios de grande
tonelagem e construir
principalmente platafor-
mas petrolíferas. Lembrou
um dos membros da co-
missão municipal encarre-
gada da construção do
CING, Derosse José de Oli-
veira, que "com esse esta-
leiro, não será mais preciso
rebocar os navios avaria-
dos até o Rio, pois poderão
ser reparados aqui mesmo,
com inegáveis vantagens
econômicos". Ele explicou
que a área estava em esta-
do de mangue em sua
maior parte e a Prefeitura,
apesar de não ter tido
grandes despesas para ter
sua posse, não estava,em
condições de realizar as
obras de infra-estrutura.

— Assim — afirmou —
decidiu-se que as empre-
sas industriais receberiam
seus lotes apenas em troca
do ônus com a realização
dessas obras, cujo custo é
distribuído a cada uma na
proporção da área pleitea-
da e recebida, além de um
percentual de acréscimo
para os de maior valor por
sua localização.

Dessa forma, as 11 em-
presas que assinaram con-
trato recolheram aos co-
fres municipais, em conta
vinculada ao empreendi-
mento, Cr$ 89 milhões 23
mil 473,83, correspondente
a 10% do valor total das
áreas compromissadas, e
estão sendo aplicados nas
obras de infra-estrutura
sob responsabilidade da
Urge S/A, empresa munici-
pai de economia mista.
Além dessa área, a Prefei-
tura de Guarujá recebeu
da União outras situadas
em zonas de mangue, onde
construiu um terminal ro-
doviário e um terminal de
abastecimento de produ-
tos alimentícios.
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preocupam os armadores
São Paulo — No dia em que se

comemorou a criação do Lloyd Brasi-
leiro, há 92 anos, terça-feira última, o
chamado Dia da Marinha Mercante, a
Sunamam avisou que náo concederá
aumento de fretes em 1983, a fim de
incentivar as exportações por trans-
porte marítimo. E é exatamente essa
decisão que mais preocupa os armado-
res, fazendo os agenciadores preverem
um ano difícil para o setor.

Para o presidente da Agência Mari-
tima Sinarius, Nei Garcia Sotello, "o
setor da navegação passará pelos mes-
mos problemas e sérias dificuldades
que enfrentou em 1982, sobretudo com
o agravante do náo reajustamento dos
fretes marítimos. Isso porque, como
todos sabem, os nossos fretes sempre
foram inferiores. Nossa esperança é de
que pelo menos os custos sejam cóntl-
dos. Caso contrário, chegaremos a
uma situação no mínimo curiosa: tere-
mos navios, possibilidades de trans-
porte mas estaremos sem condições de
fazê-lo".

Déficit menor
Lembrando que alguns empresa-

rios tiveram que reduzir seu pessoal
em Santos durante este ano, afirmou
que isso terá que continuar a ser feito,
caso a situação não melhore no próxi-
mo ano. E elogiou a disposição da
Codesp (Companhia Docas de São
Paulo) de não efetuar corte de pessoal,
apesar de seu déficit financeiro. De
acordo com fontes do setor em Santos,
houve uma retração de emprego da
ordem de 20%, este ano, quando, ape-
sar de um maior volume de mercado-
ria transportada, a receita sofreu uma
queda.

Já a Sunaman informou que, embo-
ra atuando em meio a uma crise eco-
nômica mundial, foi possível promo-
ver uma redução do déficit no item de
fretes do balanço de pagamentos, que
passou de 529 milhões de dólares em

Scania registra
venda maior de
motor marítimo

Sáo Paulo — A Saab-Scania do
Brasil aumentou em 42% as suas ven-
das de motores marítimos durante es-
te ano, em relação a 1981, de acordo
com informações divulgadas ontem
pela empresa. No total, a Scania co-
mercializou, no período, 1 mil 555 mo-
tores separados — fora das linhas de
caminhões e ônibus — e a previsão é
de um acréscimo de 10% para o volu-
me de negócios em 1983.

Esses resultados ampliaram a par-
ticipação da Scania no mercado., dp
motores marítimos, passando de 54%,'
em 1981, para 71%, em 1982, com des-
taque para aplicações em navios, rebo-
cadoces, empurradores, cargueiros,
embarcações de transporte de passa-
geiros, barcos pesqueiros, off-shore,
supply e crew-boats, tanto na forma
de equipamento de propulsão quanto
para força de bordo.

Um terço dos motores marítimos
comercializados pela empresa está
operando na região da Amazônia. De
acordo com o departamento de infor-
mação da Scania, tudo indica que esta
tendência deverá prevalecer em 1983.
O modelo mais comercializado da li-
nha dos marítimos foi o DSI14, TIP V-
8, turbinado e.com potência de 376 CV
a 1800 RPM, correspondendo a um
acréscimo de 51% em relação aos ne-
gócios de 1981.

Os motores marítimos represen-
tam, no momento, 17% do total de
motores separados comercializados
pela Scania, contra 8% registrados no
ano passado. Entretanto, no segmento
dos motores industriais, especialmen-
te os destinados às máquinas de terra-
plenagem e aos grupos geradores de
energia, as dificuldades econômicas
afetaram as expectativas de comercia-
lização da Scania, apesar do apareci-
mento de novas aplicações para os
produtos.

1981 para 304 milhões. Isso, graças ao
declínio das despesas de afretamento
e ao crescimento de 19% na arrecada-
ção de fretes. Na área financeira, a
Sunamam enfrentou problemas du-
rante todo o ano, causados principal-
mente pela queda da receita prove-
niente do adicional de fretes para re-
novaçâo da Marinha Mercante, sua
principal fonte de recursos. Nos últi-
mos meses, porém, conseguiram-se ai-
gumas medidas que desafogarão o cai-
xa da autarquia no próximo ano.

Â fim de reescalonar parte de sua
divida externa e canalizar recursos
próprios para cobrir parte dos finan-
ciamentos concedidos à construção
naval, bem como proporcionar recur-
sos para novos financiamentos, a Su-
namam desenvolveu este ano amplo
trabalho junto aos financiadores inter-
nacionais. O trabalho resultou na cap-
tação de recursos de 1 bilhão 165 mi-
lhões de dólares, sendo 619 milhões em
moeda e 546 milhões em créditos de
exportação.

Decreto permite
afretar navios

Brasília — As empresas nacionais
de navegação poderão afretar navios
estrangeiros para o transporte, por ca-
botagem, de cargas frigoríficadas,
óleos vegetais, veículos, GLP, equipa-
mentos petrolíferos off shore, produ-
tos alimentícios de primeira necessi-
dade, inclusive trigo nacional e contai-
ners vazios desde que haja carga para
exportação nos portos de destino. De-
creto nesse sentido foi assinado ontem
pelo Presidente'Figueiredo, autorizan-
do a Sunamam—Superintendência
Nacional de Marinha Mercante — a
conceder essa permissão até o dia 31

; de dezembro de 1983. Os pedidos de
afretamento somente serão autoriza-
dos pela Sunamam quando houver
necessidade de auxílio de navios es-
trangeiros para o transporte dessas
cargas.

Sunamam paga a
construção de
20 embarcações

A Sunamam — Superintendência
Nacional de Marinha Mercante — vai
financiar a construção, em estaleiros
nacionais, de 20 embarcações de supri-
mentos, para armadores brasileiros,
no valor de Cr$ 3,5 bilhões. A medida
dará continuidade à política de priva-
tização e nacionalização da frota de
embarcações de apoio à atividade de
off-shore.

No momento, cerca de 80 embarca-
ções estrangeiras operam sob regime
de afretamento, enquanto os armado-
res nacionais,operam 56 e têm outras
13 em construção. A economia de divi-
sas decorrente da operação das novas
unidades será de 21 milhões de dólares
por ano.

Do total de 20,10 serão contratadas
pela Astromarítima Navegação Ltda.
Com o Estaleiro Mac Laren; seis pela
Jackson Marítima, com o mesmo esta-
leiro; e quatro pela Companhia Brasi-
leira de Off-Shore, com o Estaleiro
Corena.

Maior laminador
é exportado por
Santos aos EUA

Sáo Paulo — O maior laminador já
produzido no Brasil será embarcado
em Santos no dia 6 próximo, com
destino aos Estados Unidos. De açor-
do com o agente embarcador, a L.
Figueiredo S/A, o laminador será em-
barcado em partes e foi adquirido pela
Ohio River Steel Corporation, para
sua fábrica em Calvert City, no Estado
de Kentuchy.

A parte mecânica da unidade foi
fabricada por Equipamentos Villares
S/A, constante de pontes rolantes e
fomo, enquanto a parte elétrica esteve
a cargo da Siemens S/A, que fabricou
os motores e os transformadores. Dia 6
seguirão duas traves de ponte rolante,
um transformador de 42 toneladas e
outros de menor porte.

Movimento
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A Indústria de construção naval,
que emprega cerca de 40 mil trabalha-
dores, deverá dispensar de 35% a 40% '
de seu pessoal no próximo ano. Isso
porque no período estará completado
o 2o Plano de Construção Naval e os
estaleiros nacionais ficarão sem novas
encomendas. Além disso, eles depen-
derão de que a Petrobrás mande cons-
truir novos petroleiros. Essa preocupa-
çào foi manifestada pelo presidente da
Associação dos Armadores Brasileiros
de Longo Curso, Paulo Ferraz. No Es-
taleiro Mauá, de propriedade de Paulo
Ferraz, os cortes reduzirão os traba-
lhadores para 3 mil 700 até o final do
ano. Hoje, eles sáo seis mil. Em sua
opinião, o desemprego no setor é um
fato inevitável.

Um novo embarque de material ra-
diativo será realizado pelo porto de
Santos, no navio Lloyd Liverpool que
deverá chegar amanha. Trata-se de
nova carga de urânio embalada em
containers exportada pela Nuclebrás
para o porto de Sette, na França. A
informação já foi dada ao Sindicato
dos Estivadores pela agência maríti-
ma Nautilus, o que deixou a entidade
preocupada. Segundo o segundo se-
cretário do sindicato, Jorge Laranjei-
ras, "vamos exigir da agência e das
autoridades portuárias que o carrega-
mento seja feito com segurança, o que
infelizmente não ocorreu nas vezes an-
teriores".

O porto de Santos poderá bater o
recorde na movimentação de sal este

ano, dependendo das condições do
tempo, que havia melhorado conside-
ravelmente no começo da semana. Até
novembro, as descargas do produto a
granel importado de Areia Branca, no
Rio Grande do Norte, haviam alcança-
do 517 mil toneladas e as previsões da
Codesp sâo de que lütrapassem as 600
mil toneladas. A maior marca até ago-
ra ocorreu no ano passado, com 564
mil toneladas.

Na cerimônia de lançamento do
rebocador Lagoa Carioca, em Itajai, o
presidente da Companhia de Navega-
çâo das Lagoas, Nissin Pazuello, afir-
mou que a empresa", de capital genui-
namente brasileiro, tudo fará, com
lealdade e otimismo, para correspon-
der à confiança depositada, colaboran-
do na consecução dos objetivos maio-
res, relativos ao progresso da Marinha
Mercante do país, indispensável à sua
independência econômica". A madri-
nha do rebocador, na cerimônia reali-
zada no estaleiro Corena, foi a mulher
do Ministro dos Transportes, Sílvia
Regina Viana Severo.

Mais uma empresa será incorpora-
da à linha full-containers para o Norte
da Europa explorada pela armadora
alemá Hamburg-Sud e pela Compag-
nie Maritime Belge. Trata-se da Euro-
pe Atlantique Sud-SEAS, da França,
representada em Santos pela Delta
Line. O primeiro porta-containers da
SEAS. o Eiffel. chegará a Santos dia 3
de janeiro.
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Mau sinal
Se a proposta de 10 pontos do sistema

bancário para provocar uma redução das taxas
de juros em 83 for tomada como base para se
medir o grau de sacrifício que os diversos
setores da economia estão dispostos a oferecer
para o Brasil poder atender às exigências do
FMI, muito provavelmente o crédito ampliado
de 4,5 bilhões de dólares será interrompido no
meio do caminho.

Nos 10 pontos, o sistema bancário — que
há alguns anos vem sendo o beneficiário da
política de manutenção das taxas de juros
elevadas para tornar atrativo (do ponto-de-
vista de custo) o dinheiro externo — não dá a
mínima disposição de oferecer algum sacri-
ficio.

Ao contrário, só faz exigências que, tiran-
do a redução do IOF — Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (ponto em princípio aceito
pelo Ministro Ernane Galvêas e pelo Banco
Central, que se di,spõem a uma redução de 1/3
no IOF — passaria de 6,9% ao ano para 4,6%
nas operações de cfedito com um ano de prazo
e de 0,6% para 0,4% ao mês nas operações
com menos de 12 meses), representam mais
benefícios para o sistema bancário.

Um experiente banqueiro carioca justifi-
ca, no entanto, a ênfase do documento dos
bancos sobre a necessidade de uma estabilida-
de no mercado de ORTNs com cláusula de
resgate pela correção cambial, que irá variar,
em 83, 12,7% acima da inflação e da correção
monetária.

— Com a expectativa que havia desde
julho/agosto em torno de uma maxidesvalori-
zação oo cruzeiro de uma só tacada, houve
colocação maciça de papéis com, ágio pelo
Banco Central e sucessivas oscilações de pre-
ços de acordo com a tendência pró ou contra a
maxi, que hão veio. O resultado é que as
ORTNs cambiais, que somam quase Cr$ 5
trilhões, estão hoje 20,7% acima de qualquer
patamar a ser fixado para as taxas de juro.
Assim, qualquer colocação de CDBs, letras de
câmbio ou debênture de empresa no mercado
tem que competir com uma taxa efetiva de
20,7%. Com isso, não dá para reduzir muito o
custo final do tomador do empréstimo gerado

fior 
tal captação, mesmo com a redução do

OF em 1/3 — acredita o banqueiro.

Só em janeiro
So em meados de janeiro os Grupos Sul

América e Unibanco anunciarão oficialmente
os termos das negociações que estão efe-
tuando.

Na semana passada, Beatriz Larraigoti,
presidente do Conselho da Sul América, num
almoço de confraternização, ao qual compare-
ceram os funcionários mais graduados, revelou
essas negociações e avisou que esperava poder
divulgar suas conclusões em torno da metade
do mês que vem.

Previdência previdente
O Ministro interino da Previdência Social,

Guilherme Duque-Estrada, disse ontem que o
sistema previdenciário fechará este ano sem
déficit, e negou os boatos de um novo rombo
em 1982, da ordem de Cr$ 150 bilhões. Confir-
mou que cerca de 70% serão gastos com a
Previdência Social, ficando o restante com o
setor de assistência médica.

Informou que o orçamento encaminhado
ao Presidente da República prevê, para o
próximo ano, um total de Cr$ 6,3 trilhões a
serem destinados a todos os institutos do
Ministério da Previdência e que 

"não será mais
alterado". No momento, o Presidente da Re-
pública tem em mãos, para aprovação, o plano
plurianual de custeio do sistema previdência-
rio, elaborado pela Secretaria de Estatística e
Atuaria do Ministério, e que servirá de base
para a programação da Previdência Social nos
próximos três anos, disse."

¦ ¦ ¦

Ao que parece, a Previdência decidiu ser
previdente.
Internacionais

Informações da France Presse procedentes
de Londres indicam que o Sultanato de Omã
poderá, a partir de 1° de janeiro, reduzir o
preço do petróleo em dois dólares. São mais
insistentes as notícias de que a OPEP realizará
uma reunião de emergência nos próximos dias
para tentar "salvar" sua estrutura de preços. A
Arábia Saudita está sendo pressionada pelas
sócias americanas da Aramco para baixar seu
preço de 34 dólares o barril.

O índice dos principais indicadores econô-
micos norte-americanos subiu 0,8% em no-
vembro, segundo anunciou o Departamento de
Comércio, que está esperançoso numa rever-
são do quadro recessivo da economia notte-
americana.

"Guerra da pesca" à vista na Europa: o
Parlamento dinamarquês votou pela desobe-
diència dos regulamentos da pesca no Mercado
Comum Europeu. E a Grã-Bretanha advertiu
que prenderá pescadores dinamarqueses que ¦
não respeitarem suas águas territoriais.

Caracas inaugura domingo seu metrô, que
é o sexto da América Latina. Custou 2 bilhões
de dólares.

As Bolsas de Valores de Frankfurt e Zuri-
que encerraram o ano com um boom. No
pregão alemão, o índice Commerzbank bateu
um recorde de três anos. No suíço, a alta foi a
maior do ano.

Que as alegrias
vividas nas festas

de fim de ano se esten-
dam a todos %%++**,

Produção de petróleo tem novo recorde em 82
Camilo se irrita com cortes
na Siderbrás e dá soluções

Belo Horizonte — Ocultando
mal sua irritação com os cortes no
orçamento do Ministério da In-
dústria e do Comércio, principal-
mente com relação ao Grupo Sl-
derbrás, o Ministro Camilo Pena
declarou ontem, sem revelar hú-
meros — "são muitos e não os
tenho de cabeça" —, que "na prát-
tica diária as ações da Sest (Secre-
taria Especial de Controle das
Empresas Estatais) foram mais
longe do que o desejável". Acres-
centou que, por sua complexlda-
de, "mais que a Telebrás e que a
Petrobrás, as reduções propostas
para a Siderbrás tornam inadmi-
nistrável o programa slderúr-
gico".— O orçamento levado pelo
Ministro Delfim Neto ao Presiden-
te Figueiredo cria grandes proble-
mas e causa grandes preocupa-
ções ao Grupo Siderbrás. Eu já
conversei com o Ministro Delfim e
estaremos, nos próximos dias, em
longas reuniões, para encontrar
ás razões pelas quais considera-
mos necessária uma revisão desse
orçamento — afirmou o Ministro
Camilo Pena. Ele apontou três ,"soluções básicas" e quatro "solu-
ções específicas" para a questão
do orçamento da Siderbrás.

Audacioso programa
Entre as soluções para com-

pensar as perdas nas dotações or-
çamentárias da Siderbrás, Camilo
Pena propõe que seja adotada
uma política de financiamentos
do BNDES — Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social — que era ligado ao seu
Ministério. Sugere também que o
Governo de São Paulo participe
do capital social da Cosipa. E pe-
de uma nova politica de preços
para os aços das siderúrgicas es-
tatais, admitindo mesmo uma li-
beração total.

O Ministro, após tecer um rápi-
do histórico político e econômico
sobre as atuações da Siderbrás —
"um dos fatores fundamentais na
segurança e no desenvolvimento
nacionais, com éficiêhcia e produ-
tividade iguais ou superiores ãs
das melhores usinas do mundo,
respondendo com êxito à missão
que lhe foi dada" — disse que ela
não pode sofrer cortes de orça-
mento com base nos mesmos ar-
gumentos aplicados à Eletrobrás
e à Petrobrás.;

Acrescentou que o atual pro-
grama siderúrgico brasileiro, de
instalação de duas usinas (Açomi-
nas e Tubarão) e ampliação de
outras três (Usiminas, CSN e Cosi-
pa), soma mais de 16 bilhões de
dólares, "sendo o mais audacioso
programa em execução no
mundo".

As soluções para "compensar
em parte" os cortes no orçamento
do Sidebrás apresentadas pelo
Ministro Camilo Pena são: a) nova
política de preços para o aço, que
recupere os prejuízos passados e
garanta a remuneração futura de
investimentos; b) nova politica de
financiamentos pelo BNDES e BB
para o Sistema Siderbrás, com a
capitalização de dividas anterio-
res de impossível quitação pelo
grupo, devido aos atrasos nos rea-
justes de preços; c) autorização
para novos empréstimos externos
para rolar a dívida, inclusive com
participação no rateamento dos
atuais financiamentos jumbo; d)
negociações leasing-back para a
Siderúrgica Tubarão; e) conclu-
são das negociações com os ban-
cos europeus e BNDES para prós-
seguirem os investimentos na
Açominas; f) novos financiamen-
tos do Banco Mundial para a
CSN; e g) participação do Gover-
no de São Paulo no capital da
Cosipa.

Belo Horizonte — Waldemar Sabino
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Camilo considera que as reduções propostas tornam
"inadministrável" o programa siderúrgico brasileiro

Petrobrás nega aumento de 80%

L

A diretoria da Petrobrás di-
vulgou nota à imprensa ontem,
desmentindo que "os deriva-
dos de petróleo até maio deve-
rão ter um aumento médio de
80%..." e que "esta é uma das
exigências do Fundo Monetá-
rio Internacional — FMI", se-
gundo notícia publicada na
edição de ontem do JORNAL
DO BRASIL.

Segundo a Petrobrás, "no en-
contro de fim de ano realizado
ontem (anteontem) entre jor-
nalistas e os diretores da Pe-
trobrás, não foi feito qualquer
comentário sobre o preço dos
combustíveis, mesmo sporquè,
esse assunto $ de exclusiva
competência dá Secretaria de
Planejamento da Presidência
da República e do Conselho
Nacional do Petróleo".

N. da R.: No coquetel
que antecedeu o almoço
oferecido pelo presidente
da Petrobrás, Shigeaki Ue-
ki, aos jornalistas, em con-
versa com o diretor da Pe-
trobrás, Armando Guedes
Coelho, o Editor de Econo-
mia e a repórter do JOR-
NAL DO BRASIL, Gilberto
Menezes Cortes e Graça
Monteiro, além do Editor
do Relatório Reservado,
Luis Alberto Bitencourt, o
diretor da estatal fez o se-
guinte comentário:

Desta vez o Governo
conseguiu manter o absolu-
to sigilo no aumento do pre-
ço da gasolina. Eu fiquei
sabendo através de vocês.

Como? O Senhor não

sabia? — retrucou a re-
porter.

Não, eu sabia que ia
ter o aumento, mas não o
dia que ia vigorar. A situa-
ção está bem dificil. Vocês
já imaginaram um aumen-
to de 80% no preço médio
dos derivados? — comen-
tou o diretor.

Até quando? — per-
guntou a repórter.

Até maio. Eu li. Está
entre as exigências do Fun-
do Monetário Internacional

FMI, disse Armando
Guedes.

Mas incluindo o au-
mento de hoje (anteontem)?

perguntou a repórter.
E, incluindo o de on-

tem. Isso é para retirar o
subsídio de alguns produ-
tos derivados. Unia coisa
interessante é que o óleo
combustível não sofreu au-
mènto. Vocês deviam veri-
ficar isso. Ninguém atentou
para esse detalhe. Explicou
o diretor.

A conversa prosseguiu
sobre o déficit que a Petro-
brás tem com a venda do
petróleo que produz no pais
e, em seguida, foi servido o
almoço, quando o presiden-
te e diretores da Petrobrás
responderam a várias per-
guntas. Este assunto entre-
tanto não foi levantado pe-
los profissionais durante a
entrevista coletiva com um
único objetivo: preservar a
exclusividade da infor-
mação.

os dias de 1983.1
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O Banco da ger* e

COOPERATIVA
DOS FUNCIONÁRIOS

DO BANCO DO
BRASIL

RUA JOAQUIM PALHARES. 567 — TELEFONE
273-1212 - PABX • CEP 20.260 - RIO DE JANEIRO-RJ

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA l

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em consonância com os artigos 24, 28 e 29 dos

Estatutos, convocamos os 12.215 associados para a As-
sembléia Geral Ordinária, a realizar-se na Sede desta
Cooperativa, sita à Rua Joaquim Palhares. 567 — Rio de
Janeiro, no dia 30 de abril de 1983. às 07:30 horas, em
primeira convocação, com a presença de dois terços do
número total de associados. Caso não haja número legal
para as deliberações, a Assembléia realizar-se-á no mesmo
dia e local, em segunda convocação às 08.30 horas, com a
presença de metade e mais um do número total de
associados. Persistindo a falta de "quorum" legal, a As-
sembléia realizar-se-á às 09.30 horas, com a presença
mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberar inicial-
mente, sobre o item I da ordem do dia e, às 18:00 horas,
serão submetidos os demais itens, conforme se segue:

— Eleições do Conselho Fiscal e Diretores Financeiro e
Administrativo;

II — Apuração das eleições;
III — Prestação de contas da Diretoria, acompanhada de

parecer do Conselho Fiscal;
IV — Destinação das sobras apuradas ou rateio das

perdas decorrentes da insuficiência das contribui-
ções para a cobertura das despesas da Sociedade,
deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os
Fundos Obrigatórios;

— Fixação dos honorários e gratificação dos membros
da Diretoria;

VI — Outros assuntos de interesse social.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1982

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS MUNIZ
Presidente (P

Não entre na contra-mão no Ano Novo.
Se vai dirigir, não beba.

DETRAN/RJ — JB

S. A. Cortume Carioca
Ci». Abe.U - CGC 33.132.275/0001-38

AVISO AOS DEBENTURISTAS
1? EMISSÃO

Comunicamos aos Senhores Debentunstas, que a partir df 01 dc janeiro de 1933, inicio-
remos o pagamento dos juros de 2.874% ao trimestre, calculados lohre o valor nominal das
dcMntures, atuali/ado monetariamente nessa data, correspondente a CrS 104,63 por
deWnture, bem corno o pagamento da correçSo monetária do trimestre no valor de CtS
640.86 por deWnture Imposto de Renda conforme a leçislaç-lo vigpnte Os rendimentos
serio pagos contra a entrega do cupom nP 9, colado no formulário próprio e exibição de
documento de ídenjidade. procuração especifica. CIC ou cartSo do CGC, conformo o caso.
Agente Ftriuciário: Sr Luiz Fernandes Lopes Filho. O atendimento será efetuado de segunda
á sexta-feira, n* horário de 10,00 às 16,30 horas naCODESBRA 5/A., Corretorade Titulos
e Valores Mobiliários, à Avenida Rio Branco, 131 3o andat. Centro, Rio de Janeiro/RJ. e â
Avenida Ipiranga. 282 129 andar, em São Paulo, Capital. Rio de Janeiro. 29 de dezembro
rie 1982. A Diretoria.

MINISURIO DOS TRANSPORTES ^RffSA
¦REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A,

SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL RIO DE JANEIRO

SR-3
A Superintendência Regional Rio de Janei-

ro — SR-3 aplicará a partir de 29/12/82 o
reajuste de 10% (dez por cento) nas tarifas de
petróleo e álcool. A partir de 01/01/83, 23,5%
(vinte e três e meio por cento) nas tarifas M-1
AM 5, inclusive condições especiais (CE-2 a
CE-6 e CE-8 a CE-11). pequenas expedições,
bagagens, animais, encomendas e valores. Per-
manecerão inalteradas as tarifas dos passagei-
ros do interior, inclusive acomodações espe-
ciais, trens do subúrbio, trens de luxo (Vera
Cruz — DE-1 e DE-2) e (Santa Cruz DP-3 e DP-
4)

Superintendência Adjunta Comercial

Brasilia — A produção nacional de petróleo atingiu,
no último dia 29, quarta-feira, a marca de 325 mil 912
barris diários, recorde na história do pais, de acordo com
a comunicação feita ontem pelo presidente da Petro-
brás, Shigeaki Ueki, ao Ministro das Minas e Energia,
César Cais. O recorde anterior, domingo, era de 310 mil
655 barris. Eufórico, ao dar "essa boa notícia de fim de
ano", Cais disse que essa produção ultrapassa a meta
fixada de 320 mil barris/dia e praticamente dobra a
produção do início da sua administração no Ministério..

Afirmando que o Brasil já tem reservas de petróleo
para garantir uma produção de 500 mil barris/ dia, em
1985, o Ministro César Cais Informou que no próximo
ano a prioridade no setor petrolífero será para a produ-
ção, onde a Petrobrás deverá concentrar 85% do-total,
dos seus investimentos, fixados em Cr$ 1 trilhão 320".
bilhões pela Sest—Secretaria Especial de Controle das!
Empresas Estatais. O Ministro garantiu que os investi-:
mentos na exploração e produção de petróleo em 1983;
são "intocáveis". ;

t

Setor elétrico •
Com relação ao corte nos investimentos do setor!

elétrico, o Ministro disse que ainda vai discutir esse;
assunto com o Ministro Delfim Neto. Da proposta origi-;
nal da Eletrobrás, de Cr$ 871 bilhões, a Sest fixou o teto;
de investimentos em Cr$ 615 bilhões, mas um assessor;
do Ministro explicou que, para executar um programa;
mínimo em 1983, a Eletrobrás vai precisar de Cr$ 690 j
bilhões. ';

O Ministro explicou que, diante desse fato, é possi-!
vel que, no decorrer do ano, a Eletrobrás receba recursos!
adicionais através de acordos de tarifas, amortização da',
sua dívida externa e de indenizações que a União deverá;
fazer a Furnas pelos investimentos aplicados na cons-;
trução das usinas nucleares de Angra II e Angra III,;
responsabilidade transferida para a Nucon—Nuclebràs j
Construtora S/A.

O débito da Nucon para com Furnas é de Cr$ 200!
bilhões, mas César Cais disse que não vai exigir todo!
esse valor, mas apenas o que for necessário para comple- [
mentar o programa de investimentos da Eletrobrás. ¦

Quanto aos recursos para a execução do programa j
nuclear, também reduzido com os cortes nos investi-;
mentos da Nuclebràs, o Ministro informou que vai;
acertar com o presidente da empresa, Paulo Nogueira'
Batista, para verificar se haverá necessidade de recursos!
adicionais. Observou, porém, que, para as áreas prioritá-',
rias, como o ciclo do combustível, não faltarão recursos.!

O Ministro César Cais informou, ainda, que em;
virtude de alguns problemas técnicos no sistema diesel;
de emergência, a usina nuclear de Angra dos Reis-
(Angra I) somente deverá operar no final do próximo ¦
ano.. Disse que a empresa norte-americana Westinghou- j
se, que vendeu a montou a usina, está trabalhando para \
a solução desses problemas.
_¦ t

Querosene de avião vai
aumentar 25,5% amanhã

Brasília — O preço do querosene de aviação para!
vôos domésticos vai subir 25,5% a partir de amanhã,;
passando de Cr$ 55 o litro para Cr$ 69, de acordo com
portaria do presidente do Conselho Nacional do Petró-!
leo (CNP), General Oziel Almeida Costa. Com esse
reajuste, o mais elevado concedido aos derivados de
petróleo, o DAC—Departamento de Aviação Civil —
deverá reajustar logo as passagens aéreas.

Por atos também do CNP, foram reajustados os
preços dos óleos lubrificantes, com aumento médiòde
20%: os óleos combustíveis, com uma média de aumento j
de 25%, e vários outros tipos de derivados entre os quais
o cimento asfáltico, aguarrás, solventes de borracha,,
parafinas, coque de petróleo, nafta e gás natural. O
querosene de aviação, para vôos internacionais, com
preço atual de Cr$ 88,72 o litro, somente será reajustado
na próxima variação cambial.

Lubrificantes
Segundo tabela divulgada pelo CNP, o óleo lubrifi-!

cante de primeira classe, para uso em veículos a gasolina
e a álcool, vai custar Cr$ 310 o litro; o de segunda classe,'
Cr$ 359; o de terceira classe, Cr$ 365; o de quarta classe,,
tipo multiviscoso, e o de quinta classe, Cr$ 452. Para os;
veículos a diesel, os preços dos lubrificantes variam de >
Cr$ 331, primeira classe, a Cr$ 396, quarta classe. Para o!
uso em motores de dois tempos, o preço do óleo lubrifi-;
cante será de Cr$ 356 o litro. Para uso em engrenagem,'
os preços variam de Cr$ 313 a Cr$ 449.

Por sua vez, os preços dos óleos combustíveis, porj
litro, são os seguintes: alto e baixo ponto de fluidez (APF-
e BPF), Cr$ 47; baixo teor de enxofre (BTE), Cr$ 58,60;
tipo "E", Cr$ 45; tipo "F", Cr$ 56,10; e, tipo "Ç", Cr$
39,40. Todos esses tipos de óleo são de uso industrial e
em motores para produção de energia.

O CNP fixou em Cr$ 21,90 o preço do metro cúbico
da nafta para produção de gás canalizado; em Cr$ 7,70
para a produção de fertilizantes; em Cr$ 39 para fins
petroquímicos; e em Cr$ 168,60 para outros fins não
especificados. Quanto ao gás natural, por 1 mil metros
cúbicos, os preços são os seguintes: para fins combustl-
veis, Cr$ 57 mil 788,40; para uso na petroquímica, Cr$ 3-2
mil 908,80; para produção de fertilizantes, Cr$ 11 mil 220;
e, para atuar como redutor siderúrgico, Cr$ 15 mil 473,30.

O cimento asfáltico, utilizado na pavimentação, de
rodovias, teve seus preços, por quilo, fixados pelo CNP
em Cr$ 37,80, o tipo comum; Cr$ 39,90, o tipo 30-ACM
3.000; e Cr$ 39,90, o tipo 70-ACM-3.000.

Frete de carga sobe 2,6%;
São Paulo — Desde ontem, os fretes das empré-

sas de transporte rodoviário de carga estão, em
média, 2,6% mais caros. O novo reajuste levou em
conta, apenas, o repasse do aumento de 21,4% no
preço do óleo diesel, em vigor desde o último dia 28.

A Associação Nacional das Empresas de Trans-
portes Rodoviários de Carga (NTC) decidiu aguardar
até janeiro uma definição mais precisa dos reajustes
de outros insumos que entram na composição dos
preços dos fretes, para julgar a oportunidade ou não
de um aumento maior.

Embora muitos insumos, além do diesel, já te-
nham sofrido novos aumentos desde Io de novembro
(última tabela de fretes), os empresários resolveram
não considerá-los para a formação dos novos preços
que entraram em vigor ontem. Apesar de vários
fornecedores terem apresentado tabelas de preços de
janeiro, eles resolveram "não indexar agora um au-
mento que se dará no próximo més", disse ontem o
assessor técnico da NTC, Neutro Gonçalves.

O aumento dos novos fretes vigentes desde on-
tem, repassando somente o diesel, varia de 0,35%
para distâncias menores — 3 até 50 quilômetros —
até 4,3%, para percursos entre 5 mil 801 a seis mil
quilômetros. O aumento por tonelada'quilòmetro foi
de Cr$ 0,601.

Os transportadores autônomos (carreteiros) tam-
bém foram reajustados, mas o aumento por tonela-
da quilômetro é de CrS 0,469 (e não Cr$ 0,601 como os
transportadores ligados à NTC).

Os transportadores de carga aguardam o anún-
cio de novos reajustes para os próximos dias, como
os de salário dos motoristas, depreciação de carroça-
rias, salários de oficinas, lubrificantes e outros, para
decidirem ou não por nova tabela, após consulta ao
Conet — Conselho Nacional de Entidades de Trans-
porte e Tarifas, que reúne 70 associações e sindicatos
de transportadores de carga



JORNAL DO BRASIL

ESPORTES
NÂO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE Rio de Janeiro — Sexta-feira, 31 de dezembro de 1982
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0 jovem J. Ricardo mostrou bons percursos durante todo o ano e fechou com sucesso a temporada, conquistando o primeiro lugar com 257 vitórias

Ricardo é campeão com 4 páreos de vantagem
Jorge Ricardo, 21 anos, é o

novo campeão ia estatística
de jóqueis do Hipódromo da
Gávea. Ele conseguiu derru-
bar a hegemonia de seis anos
de J. M. Silva, que acabou
cedendo o seu título ontem,
na última corrida do ano.

Mesmo com as fortes chu-
vas de ontem, o púbüco che-
gou cedo ao prado, na certeza
de assistir a um espetáculo
vibrante, cheio de emoções,
como a muito tempo o turfis-
ta não tinha notícia.

Apoiado pela jovem torci-
da, que até faixa levou às tri-
bunas, Ricardo parecia ter
mais gana que seu rival, que
na sua frieza de grande ga-

nhador tinha quase certeza
de mais um título na sua car-
reira.

Mas, a noite era mesmo de
Jorge Ricardo. A sua vitória
no segundo páreo com Phei-
dippides já era prenuncio ao
título. Nesta carreira, o cava-
lo de J. M. Silva, Gotta Be,
teve hemorragia na reta final.
Na terceira prova, mais uma
desolação para o antigo cam-
peão, além de perder para J.
Ricardo, ganhador com Vini
Vidi Vici (Cheguei Vi e Venci),
caiu do dorso de Sol Bonito,
saindo da pista a pé e recla-
mando muito, dando a im-
pressão que já sentia a derro-
ta. Afinal, o jovem Jorginho,

Jorge Perri
21 anos, tinha agora, duas vi-
tórias à sua frente.

Com a vitória de Detalhe
na quarta carreira, J. Ricar-
do, praticamente, liquidou as
pretensões de Juvenal, que
mesmo ganhando á'' quinta
prova com Larídst náo tinha
mais forças para reagir. Na-
quela altura, a torcida de J.
Ricardo era toda um grito só:
nascia um novo campeão. Co-
mo torcedor fanático do Fia-
mengo (chegou mesmo a dizer
que na Gávea era Zico e ele),
J. M. Silva não teve um ano
muito bom. Perdeu a lideran-
ça da estatística, que foi sua
por seis longos anos, contei>
tando-se, como o Flamengo,
com um vice-campeonato.

O RESULTADO
1° páreo
1° Reza Forte, V. Coelho
2o Samuroa, A. Ferreira
Vencedor (5) 13,50. Dupla (34) 4,70. Placês (5) 4,40 (7) 2,00.
Treinador, A. Ricardo.
2° páreo
1° Pheidippides, J. Ricardo . '

2o Aceso, J. C. Castilho
Vencedor (6) 2,40. Dupla (34) 3,10. Placês (6) 1,50 (8) 1,50.
Treinador, A. Ricardo. Dupla exata combinação (06-08) Cr$
16,20.
3° páreo
Io Vini Vidi Vici, J. Ricardo
2o Bem Ksar, E. R. Ferreira
Vencedor (5) 1,50. Dupla (13) 2,00. Placês (5) 1,30 (1) 2,30.
Treinador, M. Morales
4° páreo
Io Detalhe, J. Ricardo
2o Ivory Axe, J. Escobar
Vencedor (1) 4,00. Dupla (14) 16,50. Placês (1) 3,20 (6) 3,50
treinador, A.Moroles
5o páreo
1° Landsat, J. M. Silva
2o Fito, J. Ricardo

Vencedor (7) 2,00. Dupla (33) 4,00. Placês (7) 1,70 (6) 1,80.
Treinador, C. H. Coutinho. Dupla exata combinação (07-06) Cr$
8,40
6o páreo
1° Izoard, F. Pereira P
2o Ubine, J. Ricardo
Vencedor (3) 1.50 Dupla (12) 4.10 Placês (3) 1.40 (1) 1.70
Treinadori J. B. Silva.
7o páreo
Io Chamamento, J. Ricardo
2o Gê, J. M. Silva
Vencedor (6) 2,60. Duplo (23) 1,90. Placês (6) 1,60(3) 1,30.
Treinador, A. Ricardo.
8° páreo
Io Globin J. Ricardo
2o Gubbiano, J. Pinto
Vencedor (1) 1,90. Dupla (11) 4,10. Placês (1) 2,00. Treinador,
Venancio Nahid.
9° páreo
1° Utmost, C. Valgas
2o El Paraná, F. Silva
Vencedor (9) 2,90. Dupla (34) 4,90. Placês (9) 2,30 (8) 8,40.
Treinador, P. Duranti. Dupla exata combinação (09-08) CrS
49,60. Movimento geral de apostas, Cr$ 87 milhões 94 mll.

CBF punirá indisciplina com rigor
O Tribunal Especial da CBF,

que tem como presidente Henri-
que Saraiva, será rigoroso contra
qualquer tipo de indisciplina du-
rante a Taça de Ouro, a fim de
que sirva de exemplo para os
campeonatos regionais e tam-
bém para proteger os árbitros,
quase sempre em dificuldade pa-
ra trabalhar nos jogos decisivos
de classificação.

De acordo com as súmulas
apresentadas pelos árbitros, o
Tribunal vai aplicar sempre a pe-
na mais severa admitida pelo có-

digo disciplinar. Outra recomen-
dação será impedir que alguns
jogadores usem da violência para
marcar os grandes destaques dos
adversários. Acham os membros
do Tribunal que usando da seve-
ridade logo no começo da compe-
tição estará dando exemplo para
os jogos seguintes.

O Tribunal pretende dar co-
bertura total ãs denúncias dos
árbitros na súmula, a fim de que
ele seja sempre respeitado é pro-
tegido em qualquer lugar que tra-
balhar. Alegam qüe os dirigentes

locais são obrigados a dar toda
proteção ao juiz e quando isto
não acontecer os responsáveis se-
rão severamente punidos.

O Tribunal e o próprio Depar-
tamento de Futebol da CBF de-
sejam que as Taças de Ouro e de
Prata sejam disputadas sem vio-
lência, a fim de que todos possam
exibir seu melhor futebol.

Ontem, Medrado Dias distri-
buiu a tabela da Taça de Prata,
ainda sem designar os campos,
pois muitos estão em obras.

süb»< x\ vcLtJCxvL

Io Fase D Coritiba Maringá B Santa Cruz Campinense
Atlético (GO) Botafogo (SP) Alecrim CRB

Io Rodada Operário (MT) Itumbiora Itabaiana Central
23 j . E Volta Redonda Operário (MS) C Vitória Guarapari

GRUPO 
'Q r° Guarani 

(SP) Uberaba Guará Bangu
A p.w v rar,.A América (MG) Bonsucesso Americano Fluminense (BA)

Remo x Nacional F „ 
Londnna ^T" ° A"e"C° (GO) C°"Ub°

Maranhão x Guorani(CE) Portuguesa Sao Bento Botafogo (SP) Operário (MT)
B Santa Cruz x Central 

Esp0r"V° N' Hamburao - 
; 

Maringá Itumbiora
CRB x Campinense 3» Rodada E Volta Redonda América (MG)

Itabaiono x Alecrim Operário (MS) Guarani (SP)
C Vitória x Flurninense(BA) 30 de Íaneir0 Uberaba Bonsucesso

Bangu x Guarapan A Guarani(CE) Ceará F 
^T * ^T*

Americano x Guará R^e' Rrjmo Crtc.uma Portuguesa
D Coritiba x Botafogo (SP) Maranhão Nacional S°° Ben'° N' Hambur9°

AtléticcKGO) x Itumbiora B Centro| CRB

E Volta Redonda x Bonsucesso Alecrim Campinense 20 do fevereiro
G"°uZr^ 

x OrTráriolMM C 
H»m>™™ <BA> B°"9U A Ceará MaranhãoUberaba x Operário (MS) Americano Vitória Naconal RrW

F Londrina x N. Hamburgo Guara Güorapori N°<R°^ *™ 
(CE)Portuguesa x Espor.tvo D „umbiara CorJtib^ Re-° ™°™ruz

São Bento x Criciúma Botofogo (spj Moringá Campinense Sana
2" Rododa Operário (MT) Atlético (GO) Central Alecrim

E Bonsucesso Guarani (SP) C Bangu Vitorio
26 de janeiro Uberaba Volto Redonda Guarapari Americano

Operano (MS) America(MG) Fluminense (BA) Guará
A Ceará x Remo N Hamburgo Portuguesa D Coritiba Operário (MT)

Maranhão x River S00 ^"'o Londrina Itumbiora Botafogo (SP)
Guarani (CE) x Nacional Criciúma Esportivo Maringá Atlético (GO)

B Santo Cruz x Alecrim 40 Rodotjg Guniant (SP) Volta Redonda
CRB x Itabaiona Amérira^MG) Uberobo

Campinense x Central fevereiro Bonsucesso Operário (MS)
C Vitória x Guorá A Nacional Ceorá ^ Portuguesa Londrina

Bangu x Americano River Guarani(CE) Esportivo São Bento
Guarapari x Fluminense (BA) Remo Maranhão N Hamburgo Criciúma

Bundinhas A Caminho do Mar
Hoje, agora, sua última oportunidade de participar da corrida que
vai agitar Ipanema. No final do Leblon, onde será dada a largada,
você pode ainda inscrever-se e concorrer a motocicletas, jeans,

shorts, camisetas e tudo mais a que você tem direito. A saída será
hoje às quatro da tarde, as inscrições podem ser feitas até as três.

1."Gorridade Jeans •Patrocínio Inega» Promoção Rádio Gidade»
Organização VIVA — A Revista da Corrida
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B n ESPORTES a sexta-feira, 31/18/88 TURFE/AMADOR JORNAL DO BRASIL

Volta fechada T^i

Escoriai

PELO 
simples fato de ser tão abran-

gentemente restritivo, excluindo, de
saída, todos os ganhadores de provas

nobres durante o ano em todo o Brasil,
conseqüentemente ainda não levando em
consideração a chamada divisão destas
mesmas provas nos Grupos I, II e III (o
que, lamentavelmente, do ponto-de-vista
técnico, também acontece sem as chama-
das paulistas), obviamente o melhor páreo
da última semana do ano no Hipódromo
da Gávea, hão poderia levar o nome de
clássico. Na verdade, o Encerramento é,
rigorosamente, um semiclássico, mesmo
que a escala de pesos seja, por seu lado,
equivocadamente, igual à das chamadas
provas nobres (e, aqui, voltamos ao velho
problema de divisão de provas em Grupos
I, II e III, onde, evidentemente, deveria
haver uma maior variedade de sistemas de
peso, como, por sinal, acontece nos dois
turfes que, tecnicamente, possuem, os me-
lhores modelos de chamada, o francês, em
primeiro plano, e o inglês, algo que,
inclusive os norte-americanos, que tam-
bém adotam os procedimentos de descarga
e sobrecarga, admitem). Portanto, os 2 mil
100 metros que os turfistas cariocas viram
domingo passado em um programa que,
apesar de tudo, conseguiu proporcionar
um movimento de apostas perto dos Cr$
100 milhões (o que demonstra que, com
empenho e seriedade, com boa vontade e
trabalho, com idéias e imaginação> a difícil
situação do turfe carioca pode ser, perfei-
tamente, superada, bastando querer que
ela seja superada e que o nosso turfe volte,
em todos os sentidos, a seus melhores dias
e que os de agora venham a ser esquecidos
o mais rapidamente possível), foram semi-
clássicos e não clássicos como, errônea-
mente, muitos podem pensar em virtude
do nome que lhes deram.

¦ ¦ ¦

O 
Prêmio Encerramento (diga-se de
passagem que os semiclássicos de-
veriam ser em número muito

maior, • possivelmente um por semana),
felizmente, dentro, é claro, de seus limi-
tes, conseguiu resultado dos mais corretos.
Exatamente os dois nomes de exibições
mais conseqüentes, Tremendo (Crying To
Run em Narvika, por Narvik), criação e
propriedade do Haras Santa Ana do Rio
Grande, e Diabrete (Felicio em Caxias,
por Chivalry II), criação e propriedade dos
Haras São José Expedictus, ocuparam fa-
cilmente as duas primeiras posições. E,
também, entre eles, com Tremendo che-
gando ao triunfo com total facilidade, na
melhor exibição de sua carreira (a nosso
ver, rigorosamente, correu como um bom
cavalo), a correção do resultado foi abso-
luta.

Na verdade, o páreo se limitou aos
dois quatro anos. Até pouco antes da
entrada reta final (entrada de reta, por
sinal, que não poderia ter pior por parte de
Diabrete, embora nada tenha alterado o
resultado do páreo), o filho de Felicio
ocupou a primeira colocação, imprimindo
ritmo tenso à prova corrida em pista de
areia agarrando bastante, com o neto de
Narvik acompanhando facilmente na se-
gunda colocação, inclusive agradecendo,
por sua natural superioridade (afinal, ele
possuía colocações clássicas enquanto Dia-
bre te, não) e por suas características de
corredor, a certa violência imposta ao
train. No final da grande curva, Diabrete
começou a sentir os efeitos do ritmo que
imprimiu e diminuiu seu ímpeto. Ao natu-
ral, Tremendo aproximou-se dele para,
aproveitando a infeliz entrada de reta do
adversário, chegar aos 600 metros finais já
na posição de honra. A partir daí, sempre
exigido por seu piloto, é verdade, abriu
uma expressiva quantidade de corpos so-
bre seu, a rigor, único adversário. Este,
embora cansado, ocupou com nitidez a
segunda colocação, em uma atuação não
isenta de interesse, sobretudo por ter sido
sua primeira incursão fora da esfera co-
mum. Os demais nada fizeram e, conse-
qüentemente, não há o que comentar.

Gostaríamos, para terminar, de não
deixar de registrar que Tremendo é um
neto materno de Narvik, o esplêndido
filho de Antonym em Ciccê, por Denbigh,
criação e propriedade do Haras Faxina,
certamente um dos maiores animais que o
élévage brasileiro produziu em toda a sua
história, ganhador, em grande estilo, do
maior grandíssimo clássico Brasil de todos
os tempos, aquele disputado em três quilo-
metros em 1959, e, também, da milha e
meia do grandíssimo clássico Cruzeiro do
Sul (Grupo I), o Derby carioca, tendo sido
segundo para o fenômeno Escoriai nos três
quilômetros do Gran Prêmio Internacional
Carlos Pellegrini (Grupo I), em San Isi-
dro. Narvik foi o principal nome de uma
grande geração nacional, a mesma de dois
outros craques indiscutíveis, Dulce e Vân-
dalo, e de uma craque especialista, Buca-
rest, e de muito bons corredores, como
Kraus, Turqueza, Zum Zum Zum e ou-
tros.

Domingo na Gávea a
estréia dos potros
da nova geração

A principal atração de
domingo no hipódromo da
Gávea é a estréia dos po-
tros da nova geração. En-
tre todos eles, o que até
agora mais animou nas
matinais foi Enântico, ma-
cho, alazão, SP, filho de
Pompous e Trevila, cria-
ção do Haras Jatobá e pro-
priedade de José Pedroso
Teixeira da Silva, com um
trabalho de 63 nos mil me-
tros. Seu treinador é Car-
los Ribeiro.

ESTREANTES

ARMIM — masc., alazão,
RS (24-07-79) St. Chad e
Quidama—Criação de Fa-
zenda Mondesir e proprie-
dade do Haras Santa Ana
do Rio Qrande — Tr.: A.
Morales ;
BEAUTIFUL EXETER —
masc., cast., SP (15-08-78)
Exeter n e LittleDoll Face

Criação do Haras Alsiar
e propriedade de Benja-
min G. Ferreira — Tr.: S.
França :
BICHAREDA — fem.,
cast., SP (Í9-08-78) Tom
Playfalr e Zosma —
Criação do Haras Calunga
e propriedade de Jonas
Szapszay — Tr.: D. Netto
BUCK BAHA — masc.,
cast., RS (24-08-80) Buck
Jones e Anabraza — Cria-
ção do Haras Arrolo Alegre
e propriedade do Haras Ti-
tã — Tr.: O. Ribeiro
CELCYN — masc., alazão,-
SP (20-10-78) Albor e Apli-
cada — Criação do Haras
Jatobá e propriedade do
Stud Lenary — Tr.: M. Mo-
rales
CHIMAULA — fem., ala-
zão, RS (5-10-79) Chirrup e
Maudlin — Criação do Ha-
ras Simpatia e proprieda-
de do Stud Araré — Tr.: O.
Ribeiro
DOUBS — masc.,. cast., SP
(18-09-80) Henri Le Balafré
e Coruisk — Criação do
Haras Calunga e proprie-
dade do Stud Ponta Porá

Tr.: A. P. Silva
DUDUTO — masc, cast.,
RS (24-11-77) Poconé e Ne-
vada II — Criação do Ha-
ras Santa Amélia e pro-
priedade de Simon Kranz-
felf — Tr.: M. A. Ribeiro
IENÁNTICO — masc, ala-
zão, SP (21-07-80) Pom-
pous e Trevila — Criação
do Haras Jatobá e proprie-

dade de José Pedroso Tei-
xeira da Silva — Tr.: C.
Ribeiro
EPHYDRA — fem., cast.,
SP (6-10-78) Rhone e Cam-
bará — Criação do Haras
Jahu e propriedade do Ha-
ras São Jorge das Duas
Barras — Tr.: A. Nahld

ES GUAPA r— fem, cast.,
PR (8-11-77) Zorron e Que
Caricia — Criação do Ha-
ras Uberaba e propriedade
do Haras Escaftira — Tr.:
S. França.
ESSENZA — fem, cast.,
SP (13-11-79) Canterbury e
Nanook — Criação do Ha-
ras São José e Expedictus
e propriedade do Stud Pl-
rassununga — Tr.: J. B.
SUva
GIGI BONBON — fem.,
cast., SP (18-08-78) Xadrez
e Rose Bonboh — Criação
e- propriedade do Haras
Ipiranga — Tr.: G. F.
Santos
HUAJAB — masc, cast.,
RS (12-10-76) Punjab H e
Huari — Criação do Haras
Irmãos Carlesso e proprie-
dade do Stud Leonor —
Tr.: C. Ribeiro
JUCIRANA — fem., tord.,
RJ (23-10-79) Hang Ten e
Boa Poule —. Criação e
propriedade do Haras Na-
cional — Tr.: W. Meirelles
ÓBVIO — masc, cast., RJ
(27-10-80) Vacilante H e
Jungle Queen — Criação e
propriedade do Haras San-
ta Maria de Araras — Tr.:
W. P. Lavor
OCARRETERO — masc,.
alazão, PR (1-11-77) Vivate
Pri-Pri—Criação do Haras
Rio Verde e propriedade
do Haras Escafura — Tr.:
S. França
VALDETARO — masc,
alazão, RS (20-10-80) Janus
II e Juruti — Criação do
Haras Santa Ana do Rio
Grande e propriedade do
Stud Apelg — Tr.: R. Tri-
podi
VIEJO ALMACÉN —
masc, cast., RS (13-11-80)
Janus II e Resifrest —
Criação do Haras Santa
Ana do Rio Grande e pro-
priedade de Ricardo Bar-
bosa Mesquita — Tr.: O. J.
M. Dias
ZICHO — masc, cast., RS
(29-10-78) Waldmeister e
Dollna — Criação e pro-
priedade de Fazenda Mon-
deslr — Tr.: G. F. Santos

Canter

PARA 
correr na reunião

de segunda-feira à noi-
te na Gávea, teve o seu
apronto antecipado a égua
Juriza, quarto páreo, que
assinalou 44s para os 700
rnetros, muito bem levado
no percurso pelo jóquei F.
Pereira F°. Para a reunião
de domingo, aprontou An-
jou, que levada com multo
cuidado pelo jóquei J. R.
Freire, marcou 47s para os
700 metros, sempre multo
controlada no percurso.

A 
estatística de treina-
dor no Hipódromo de

Campos, foi ganha por P.
R. Pessanha, com 70 vitó-
rias. Com 10 anos de ativl-

dade no turfe de Campos,
P. R. Pessanha chega ao
campeonato depois de
uma rápida trajetória, que
o coloca entre os melhores
de sua profissão. No ano
passado foi vice-campeão.
Entre os melhores animais
que já cuidou, ele aponta
Bem Amado. Para fechar
brilhantemente uma tem-
porada de muitos suces-
sos, conquistou o IV Pré-
mio Turfe Campista para
potros e potrancas de dois
anos inéditos, através do
produto Kitty Wake, por
Hang Ten em Abuya, pro-
priedade do Haras Nacio-
nal, que para os 800 me-
tros, assinalou novo recor-
de de distância, com a
marca de 50s.

A primeira corrida do
ano e toda na areia

A reunião de domingo no
Hipódromo da Gávea, será
toda ela desdobrada na
pista de areia. São 10 pá-
reos bem equilibrados,
com destaque para a gera-
ção de dois anos que faz a
sua estréia nas pistas.
!• PÁREO — Àt I4h00 — 1.300 — medo.
CrSJlO.OCXMXWDUPlA—EXATA) Kg

5B
57
57
58
56
5?
58
58
58
56

El Duende. M.Andrade  3
3—4 Enânlico, E.R.Ferreira  5

BuckBahoJ.CCa.tillo  7
4—6 ViejoAlmacén, F.Pereira F° 6

Valdeloro, J.Ricardo  1

1—1 Don't Cross, J. Ricardo  6
2 Caledon, S. Oliveira Jr  5

2—3 Apressado, G. F.Almeida.... 9
4 Great Joke, M. C. Porto  10

3—5 Bom Sin. L Maia 7
ó Kadafi, T.B. Pereiro 3
7 Baby Jó, F. Pereiro  4

4—8 Hurdler.J. Pinto  2
0 Crítico, F. Silva  I

10 LeSanglier, J. Queiroz  8

5° PÁREO — Às 14h30-
CrS 325.000,00

1.400 —meiros
Kg

1—I TiaZora J. Pinto. 56
1 Van Glanz, F. Pereiro 56

2—2 Chimaulo, G. F. Almeira  56
3—3 Samarina, W. Gonçalves 56

Andança, C.Valgas  56
4—5 New Jersey M.C. Porto. 56

Altesse, V. Coelho JR  56

3o PÁREO —Às 15h00—1.400— metros
Ctp210.000,00 Kg

1—I Yabodabodoo. J. Pinto 58
2—2 Trojan.F. Silvo  58

Capyaba, J. Esteve»  56
3—4 Ocarretero, A. Ferreiro. 58

Campion, S. P D*»  58
4—6 Affeiione G, Guimarôei. 56

Escomoggi. E. Santo»  1 58

4» PÁREO — Às ISKiOmin — 1.400 —
metros CrS 265.000,00 — (2o DUPLA-
EXATA) Kg.

(INÍCIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS)
57
57
57
57
56
57
57
57
57

1—1
2

2—3
4

3—5
6

4—7

1—I Duleuiko, J.Malta  2
Frepeto, J Pinto 3
EI Porvenir, F.Pereira  1
Losor. R.Marque» 7
Marajá, A-Ferreiro - 6
Celvyn, j Ricardo 8
Fiico, UMeire'e» 4
Zicho. G.F.Almeida  5
Galar, W.Gonçoives 9

5° PAREÔ — As I6h00— 1.000 — metros
CtS420.000.00 Kg.

1—1 Óbvio. E.Ferreira 4 55
2—2 Doubs. J M Silva  2 55

6o PÁREO — Às 16h30min — 1.500 —
metros Cr$ 325.000,00 Kg.

1—1 Barodin, F.Pereira 56
2 Nipsy, E.Ferreira  56

2—3 El Emir, P Cardoso  56
Noutique, J.Ricardo  56

3—5 Porter J.Queiroz. 56
6 Habus.C.Valgas  56

4—7 An|ou,J.M.Silva  56
Grandion Buck, J,Esteve».... 56

7° PÁREO —Às 17h00— 1.200 me.ro.—
CrS 325.000,00 (3o DUPLA-EXATA) Kg.

— 1 Quotrocento, G.F.AImeido 12 56
Tubim.J.M.Si.vo  10 56

Alisco, R.Macedo  56
— Damerino, E.R.Ferreira  56

Dorato.V.CoelhoJr  56
Exmoor.A.P.Souzo  56

— Ponchereilo, J.Portilho 56
Oueir. F.Pereira  II 56

Oialelo, A Machado  56
4—10 EngliihSir, J Ricardo  56

11 Tibete. I.Lones  2 56
12 Seletivo. l.5ilvei.o  5 56

8° PAREÔ —Às 17h30— 1.600 meiros —
Ct$ 265.000,00 kg.

— I Donnui. J Pinto  9 57
Sinxó.F.Pereiro  2 57

— 3 Epilobio. J.Ricardo  6 57
Jongoville. J.Malto 5 57

— 5 PrimeMinister,PC.Pereira 8 57
Zucker, J.M.Silvo  3 57

— 7 Five.A.P.Souzo  7 57
Zunir.J.Queiroz - 4 57

Reinopé. G.F.AImeido  1 57

9° PÁREO —Às 18H00—1.300 —metro.
CtS 265.000,00 (VARIANTE) Kg.

1—1 Ujlaf, J.Ricordo 56
2—2 Gold Rush, M.Androce 57

EnPuyita.J.Pinto 57
3—4 Orvaeza, J.M.Silva 57

Grande Coscode, E.Barbosa 57
4—6 CaliandroaoSu!, H CunhaP>4 57

Peorl, M.C.Porto I 57

10» PÁREO — À» 18h30min — 1.100 —
metros Cr$ 265 000.00 (4° DUPLA-

Kg.

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

EXATA)
I—1 Gígi Bonboo. G.F. Almeida 10

EstendedPlov.J Pinto ...4
2—3 Ui-rJOO.M-Monteiro 2

PredivSo.J.MS.Iva 7
3—5 Ephydro, J Ricardo 3

Golden Dream. H Cunho P .6
lennine.F.PereiroF° 9

4—B Pruíiiana, E.R Ferreiro 5
Ceridonl. G.Guimor__s 8

10 ExfoGiTi,A.Ferre.ro 1
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O inglês Dave Clark chegou ontem e quis treinar logo em seguida

São Silvestre ern percurso
maior tem muitos favoritos

Sáo Paulo — Às 23h05min de hoje,
pouco antes da passagem dò ano, mi-
lhares de corredores nacionais e es-
trangeiros disputarão a tradicional: CõrBâã^terriá'cional de Sáo Silvestre
(58* v edição), por ruas e avenidas de
São Paulo, num percurso aumentado
de 8,9 para 13,5 quilômetros. Os favori-
tos são, pela ordem, o brasileiro José
João da Silva, o colombiano Lopes e o
inglês Dave Clarke.

A Gazeta Esportiva, organizadora
da prova, encerrou as inscrições on-
tem à noite, conseguindo este ano a
participação de 7 mil atletas. Entre os
estrangeiros, estarão representados 19
paises. A prova termina minutos antes
da passagem do ano e será transmiti-
da para todo o país pelas redes de
televisão Gazeta e Globo. Paralela-
mente à competição masculina, cente-
nas de mulheres também disputarão a
São Silvestre, com classificação sepa-
rada.

Os principais 
"""

Está difícil este ano, para os espe-
cialistas do pedestrianismo, apontar
um favorito destacado para a vitória
na São Silvestre. A lista é de quase 10
atletas, a começar pelo queniano Hen-
ry Rono, de 31 anos, que pela primeira
vez participa. Ele é o recordista mun-
dial dos 10 mil metros (tempo de
27min22s); dos 3 mil metros rasos e dos
3 mil metros com obstáculos (tempo
de 8mln05s44). Suas marcas o creden-
ciariam a uma vitória, mas é difícil
saber se não estranhará o percurso,
que compreende subidas, descidas e
retas.

O português Carlos Lopes é outra
força, pois destacou-se em competi-
ções européias este ano. Ao seu lado,
surge o tranzanlano Zacharia Barye e,
também, o colombiano Victor Mora,
veterano da São Silvestre. Ele venceu
quatro vezes a prova e, caso consiga

outra vitória, será recordista absoluto
0 inglês Dave Clarke, que chegou on-
tem a São Paulo, poderá ser a surpresa
da São Silvestre, pois em 1982, em
competiçês na Europa, conseguiu ven-
cer os atletas Henry Rono e Zacharia
Barye.

Entre os brasileiros, José João da
Silva — o ex-garçom que veio para São
Paulo e conseguiu dar a vitória em
1980 ao Brasil, depois de muitos anos
— é o favorito da prova. Está muito
bem preparado este ano e não enfrenta
problemas de contusão, como ocorreu
em 81, quando se classificou em tercei-
ro lugar. Por sua vez, o jovem para-
naense Cláudio Ribeiro, 22 anos, de
Apucarana, também tem chance de
vencer a corrida. No ano passado, fi-
cou em sexto lugar.

O professor
Dave Clarke, professor inglês de 25

anos, leciona Educação Física e Histó-
ria numa escola particular de Londres.
Ele disputa a corrida pela primeira vez
mas não deve estranhar o percurso,
porque é especialista no cross coun-
try. Nesta modalidade, detém o título
de campeão inglês e ficou em nono
lugar no último mundial.

Assim que chegou a São Paulo,
Dave Clarke dirigiu-se ao Hotel San
Raphael — onde os atletas estrangei-
ros estão hospedados — tomou um
banho e foi treinar pelas ruas da cida-
de. Em Londres, explicou que treina
160 quilômetros por semana, em pistas
de cross e asfalto. Em maio ultimo,
Clarke venceu o queniano Henry Ro-
no, nos 10 mil metros, e conseguiu
27m55s. Sua marca nos 5 mil metros é
de 13m26s. Para a milha, tem o tempo
de 3m56s. No último dia 3 de novem-
bro, Clarke perdeu para o colombiano
Victor Mora, numa prova realizada em
Versalles, França.

lnega prorroga inscrições
Com as chuvas de ontem, os organi-

zadores da Corrida Inega/RÁDIO CI-
DADE decidiram que aceitarão até as
15h de hoje inscrições para a prova
que tem largada marcada para as 16h,
no final do Leblon, próximo à subida
da Avenida Niemeyer. A corrida tem
3600 metros e a chegada é em Ipane-
ma, em frente ao Colégio São Paulo.

Até ontem já haviam se inscrito
dois mil corredores. O favorito entre os
homens é José Baltar. A prova será
cronometrada por um relógio digital

da Hora Eletrônica que, instalado em
um carro, acompanhará os corredores
marcando hora, minutos e segundos.

Na Corrida Inega/RÁDIO CIDADE
os corredores de rua do Rio se despedi-
rão de 82 com uma grande festa. Além
do sorteio de duas motocicletas Yama-
nha DT 180 Trail e de muitos jeans, e
shorts e camisetas lnega, haverá a
apresentação de um Trio Elétrico e do
Lambemóvel o carro da Turma do
Lambe-Lambe, de Daniel Azulay.

Nehemiah impedido de correr
Indianápolis. Estados Unidos — O

Comitê de Atletismo dos Estados Uni-
dos — TAC — anunciou ontem que
recebeu um comunicado formal da
IAAF — Federação Internacional de
Atletismo Amador — declarando Rei-
naldo Nehemiah, recordista mundial
dos 110 metros com barreiras, profis-
sional e impedindo-o de disputar tor-
neios Internos.

Segundo a nota, o TAC náo pode
reintegrar um atleta ao amadorismo
apenas para provas nacionais pois as
regras de elegibilidade da IAAF se

aplicam a todos os atletas em todas as
competições. Nehemiah foi declarado
profissional pela IAAF e proibido de
disputar torneios amadores quando
assinou um contrato com uma Liga de
futebol profissional de São Francisco.

O TAC posteriormente integrou-o
ao amadorismo permitindo sua parti-
cipação em competições internas.
Mas, há duas semanas, a Federação
Internacional de Atletismo anunciou
em Londres que o Comitê não tinha
autoridade para fazer isto e que.Nehe-
miah era inelegível.

Porto Alegre — O Inter-
nacional, numa atitude
que pegou de surpresa os
desportistas gaúchos, de-
cidlu extinguir todo o
amadorismo remunerado
no clube. A medida atinge
basicamente o futebol de
salão (inclusive o Juvenil) e
o basquete, onde todos os
atletas, sem exceção, rece-
biam remuneração. O pre-
sidente Arthur Dallegrave
quer, com Isso, canalizar
mais recursos para o fute-
boi, "que, afinal, é a razão
de ser do Internacional".

Estamos acabando
com o esporte amador
marrom — disse ele. Mas
todos os departamentos
continuarão existindo pa-
ra aqueles que quiserem
jogar pelo Inter como ama-
dores puros. O mundo e o
Brasil vivem momentos de
crise. Nâo é mais possível
pagar altos salários para
atletas em esportes que
não chamam público, que
náo dão receita. Isso é rea-
lismo".

SÓ COM PATROCÍNIO

O Inter, através da vice-
presidência de Esportes
Amadores, tem departa-
mentos de ginástica, fute-
boi de salão, basquete, vô-
lei, atletismo e judô. Para o
próximo ano, com a inau-
guração do Parque náuti-
co do clube, ao lado do
estádio e às margens do rio
Guaíba, está prevista, in-
clusive, a criação do De-
partamento de Natação.

Mas em nenhum des-
ses esportes vamos pagar
qualquer quantia ao atle-
tas. Pelo contrário. O ideal
é a coisa funcionar como
no departamento de judô,
onde temos 180 sócios pa-
gando para praticar esse
esporte. Agora, se surgir
alguma possibilidade de
patrocínio para que man-
tenhamos as atuais equi-
pes de basquete e futebol
de salão, ótimo, Se não,
todos os contratos serão
rescindidos", disse Dalle-
grave.

Basquete
define
subsedes

Porto Alegre, Brasília e
Rio de Janeiro foram as
cidades escolhidas como
subsedes do 9o Campeona-
to Mundial de Basquete
(feminino), programado
para o período entre 24 de
julho e 6 de agosto. As fi-
nais estão previstas para
São Paulo (Ibirapuera), on-
de também será realizado
o Torneio de Consolação
(de 9o ao 14° lugar).

A Seleção Brasileira ain-
da não tem a Comissão
Técnica formada, porque o
presidente Alberto Curi
quer aguardar os resulta-
dos das próximas eleições
(previstas para a segunda
quinzena de janeiro),
quando o seu sucessor po-
dera confirmar ou náo os
nomes já escolhidos. O
Brasil, como pais sede, e os
EUA, atual campeão, só
entram na fase final, com
os dois primeiros de cada
um dos três grupos elimi-
natórios.

Os outros participantes
sáo: União Soviética, Bul-
gária, Iugoslávia (três pri-
meiros dos Jogos Olímpi-
cos dé Moscou), Coréia,
Canadá (segundo e tercei-
ro no último Mundial),
Cuba (campeã da América
Central), Peru (campeão
sul-americano), Austrália
(campeã da Oceania), Po-
lônia (campeã da Europa),
Japão (convidado) e o
campeão africano, ainda
desconhecido.

COM A SITUAÇÃO

O Vasco já conseguiu ai-
gumas adesões ao movi-
mento que iniciou ontem,
para impedir que a Fede-
ração de Basquete do Rio
continue apoiando o can-
didato de oposição a Car-
los Dias (situação) nas elei-
ções para a presidência da
Confederação Brasileira
de Basquete (CBB), mar-
cadas para janeiro. Segun-
do José Luís Velho, diri-
gente do Vasco, a Federa-
ção náo pode apoiar um
candidato cuja primeira
iniciativa foi anunciar a
troca da sede da Confede-
ração para Brasília, caso
seja eleito.

— A única vantagem
que o Rio consegue ter é a
de estar próximo à Confe-
deração. Acho um parado-
xo o Rio apoiar um candi-
dato que quer levar a sede
da entidade para Brasília

afirmou José Luis, queestá certo da derrota de
Luís Silva para Carlos
Dias (candidato da situa-
ção) pois, como afirmou,
dos 21 votos em disputa
tem apenas dois — o do
Rio e o de Goiás.
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Já campeão paulista, o time todo comemorou o título dando a volta pelo campo de mãos dadas, mostrando que a união é um fato

O novo Corintians é unido e politico
São Paulo — "Futebol se joga mais

com a cabeça do que com os pés". A
frase, do sociólogo Adilson Monteiro' • Alves, 35 anos, pai de quatro filhos,
formado pela USP — Universidade deSão Paulo — serve para definir o suces-
so do trabalho de grupo feito no Corin-¦' tians desde março de 1980, e que este

. ano levou a equipe à conquista do título* • paulista.
Para impor uma nova filosofia de

;' trabalho no Corintians, Valdemar Pires
— eleito presidente do clube com o

;' apoio de Vicente Mateus, que concorreu" às eleições como seu vice — enfrentou
alguns problemas e a ira do próprio' Mateus, um dirigente personalista, que
costumava tomar decisões sem cônsul-
tar ninguém. Indiferente às acusações
de que estava entregando a chefia do
Departamento de Futebol a um sociólo-
go "sonhador que não entende nada de .
futebol", Valdemar levou adiante o seu
plano.— Realmente desenvolvemos no Co-
ríntians um trabalho democrático, no-
vo, mais livre, sem autoritarismo, com a
participação de todos. Ao contrário doque ocorria na época de Vicente Ma-

~ teus, procuramos não centralizar o po-'der. As decisões passaram a ser toma-das por todos, médicos, enfermeiros,
roupeiros, técnico, preparadores fisicos,• massagistas, dirigentes e jogadores —
explica Adilson, filho de Orlando Mon-

- teiro Alves, vice-presidente do clube.

Democracia

Em meio ao clima de euforia que
tomou conta do vestiário após a vitória
contra o São Paulo e a conquista do

-"•'titulo paulista, o técnico Mário Trava-
¦: güni agradecia os elogios, mas negava-

¦' se a fazer uma análise individual do seu
trabalho no clube: "O título é fruto da" união, da humildade e do elevado espiri-
to profissional dos jogadores", repetia
sempre Trvaglini.

:•" MINAS

De pé, num canto do vestiário, apre-
ciando a confraternização entre jogado-
res, conselheiros e torcedores, Valdemar
Pires usava as mesmas palavras de Má-
rio Travaglini! Estava, assim, evidente o
acerto do trabalho realizado pelo jovem
sociólogo, que levou para o futebol do
Corintians novas idéias, até então inédi-
tas no pais.Fazemos reuniões em grupos, to-
mamos opiniões das bases, ouvimos
realmente gente que entende de futebol.
Nossa meta é transferir a cada um a
responsabilidade do trabalho e acaba-
mos com o paternalismo. O jogador de
futebol geralmente é visto por dois ex-
tremos: como uma criança, ou como um
bandido. Para nós, o jogador é um tra-
balhador comum, mas de um talento
diferente; um artista — afirma Adilson.

O diretor do Corintians diz que o
futebol, de um modo geral, contribuiu
de forma modesta para um avanço no
campo social e que era necessário ado-
tar novos sistemas no clube. O clima de
harmonia e compreensão é total no Par-
que São Jorge, onde jogadores como
Sócrates e Vladimir, os mais cultos do
elenco corintiano, dão total apoio às
idéias de Adilson Monteiro Alves.

Política e música
Flávio Jikovate, psiquiatra; Wa-

shington Oliveto, publicitário; e José
Roberto Aquino, jornalista, sào homens
importantes da equipe de Adilson. O
Corintians de hoje, para orgulho do so-
cíologo, participa de atividades politi-cas, musicais e de arte, sendo comum a
presença de jogadores em shows e expo-
sições, como explica Adilson:

Os jogadores comparecem a
shows de Rita Lee, Fagner e Gonzagui-
nha e estes também vão aos nossos
principais jogos quando estáo em São
Paulo. Há três meses fizemos uma expo-
sição comemorativa dos 80 anos de nas-
cimento do pintor Rebolo, que, se esti-
vesse vivo, estaria com essa idade. Mui-

Atlético quer Francalacci
Belo Horizonte — Além do técnico

_ Paulinho de Almeida, o Atlético preten-
.'de contratar no Rio o ex-preparador
. - físico do Flamengo, José Roberto Fran-

. calacci, com quem o diretor de Futebol
. Ivo Melo deverá entrar em contato ain-

da hoje. O preparador atual do Atlético,1 Antônio Lacerda, aceitou proposta de'" 
um time da Arábia Saudita, treinado' 

, pelo técnico Carlos Alberto Silva.
' — Vamos conversar primeiro com

Lacerda e fazer todo o esforço para que
\ ele continue no Atlético, mas se não' 

pudermos convencè-lo a ficar, vamos
entrar em entendimento com Franca-
lacei, para que assuma o preparo físico

R.G. DO SUL

do time — explicou Ivo Melo, lembran-
do que deve apressar a contratação do
novo preparador para a reapresentaçào
dos jogadores, dia 5 de janeiro.

O diretor do Atlético disse ainda que,
se o técnico Paulinho de Almeida achar
necessário, o clube vai contratar refor-
ços para o Campeonato Nacional. Se-
gundo ele, a princípio, o clube pretende
manter o mesmo plantei qüe conquis-
tou o pentacampeonato mineiro: conti-
nuar emprestando jogadores para ou-
tros clubes brasileiros e aproveitar no
time principal alguns jogadores junio-
res, que foram campeões da Taça São
Paulo.

Osvaldo, reforço do Grêmio
Porto Alegre — A direçào do Grêmio

acertou ontem a contratação do meia-
direita Osvaldo, de 23 anos, da Ponte
Preta. O jogador custou Cr$ 60 milhões

; e entra na equipe em lugar de Paulo
Isidoro, comprado pelo Santos por Cr$
120 milhões. Osvaldo foi a grande con-

- tratação que a direção do Grêmio havia
prometido para ontem à sua torcida.

Além de Osvaldo foram contratados° esta semana um outro meia direita —
Robson, do Inter de Santa Maria, um
dos melhores jogadores, do interior gaú-
cho na temporada de 82, e Lambari,
ponta do Esportivo de Bento Gonçal-

8AHIA

ves. Quanto às renovações de contrato
dos principais jogadores, o Grêmio en-
cerra o ano sem concretizar nenhuma
delas: nem Batista, nem Hugo de Leon
ou Baltasar sabem ainda se ficam no
clube em 83. Leão deve ser vendido.

A situação de Batista foi a primeira a
ser discutida pela direção do clube, mas
até agora não houve acerto. Ele conti-
nua descansando na cidade gaúcha de
Gramado e só na primeira semana de
janeiro decide com seu procurador, o
advogado Sérgio Neves, se aceita a pro-
posta de Cr$ 2 milhões 500 mil por mês,
entre luvas e ordenado.

Modelo do Rio será copiado
Salvador — A fórmula de disputa do' Campeonato Estadual do Rio de Janei-

ro, com dois vencedores de turnos e"o
• clube mais bem colocado em pontos
. ganhos, é, em princípio, a saída do presi-- dente da Federação Baiana, Márcio Oli-

veira. oara melhorar as arrecadações do
i

Campeonato Baiano do próximo ano.
O Campeonato da Bahia deste ano

teve uma queda de Cr$ 11 milhões em
relação a 1981 e 1982. Para motivar
ainda mais os torcedores, Márcio de
Oliveira pretende lançar os carnes dos
clubes e da Federação.

ta gente foi ao Spazio Pirandello, onde
os trabalhos foram expostos, e ficamos
sabendo que Rebolo, além de ter jogado
pelo Corintians, desenhou o distintivo
do clube.

— No início de 1983 — explica Adíl-
son — faremos uma bienal de arte, com
trabalhos de chargistas brasileiros, com
o tema Corintians. Na área da política,

Arquivo
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O ídolo Sócrates, com o apelo à
participação nas eleições

Solon Campos
também o clube esteve presente, deu a
sua contribuição para incentivar o pro-
cesso democrático. Como o fato mais
importante, nesse campo, era a redemo-
cratizaçãò do país, com as eleições,
quando o time jogou poucos dias antes
do pleito, os jogadores tinham, em suas
camisas, a inscrição: dia 15, vote —
lembrou o dirigente do futebol paulista.

Adilson Monteiro acha importante a
participação dos jogadores em ativlda-
des políticas e cita, como exemplos, a
eleição do lateral-dlreito Zé Moria para
a Câmara Municipal, pela legenda do
PMDB, com mais de 30 mil votos, e a
filiação de vários jogadores a partidos
políticos, como Sócrates e Biro-Biro
(PMDB) e Vladimir (PT). "O fundamen-
tal era que o pessoal participasse do
processo eleitoral", afirma.

Para o jovem diretor de Futebol do
Corintians, as áreas de Marketing (orga-
nizada e dirigida por Washington Olive-
to, da agência DPZ); de Comunicação
(sob o comando de José Roberto de
Aquino) e de Psiquiatria (dirigida pelo
médio Flávio Jikovate, que ele aponta
como um dos melhores do Brasil na
área de comportamento humano) sáo
fundamentais para o êxito do trabalho
de grupo que está sendo empregado no
Corintians. "Fora do campo" — diz —
"somos um grupo de amigos, de convi-
vencia sadia e informal".

Sócrates e Vladimir, que iniciaram a
campanha para tornar o regime de con-
centração no clube uma opção dos joga-
dores, creditam a maior parte da con-
quista do titulo paulista de 1982 a esse
trabalho iniciado por Adilson. O ata-
cante, que não se considera um lider no
clube, explica:

— No Corintians as decisões com
relação ao futebol sâo tomadas em reu-
niões, com a participação de todos. Os
jogadores e os demais integrantes da
equipe são ouvidos. Isso é bom e creio
que contribuiu muito para o desenvolvi-
mento de um bom trabalho.

INTERNACIONAL
JÚNIORES

Brasil estréia
contra Equador
La Paz —¦ O Brasil fará

.uma das duas partidas
inaugurais do Campeona-
to Sul-Americano de fute-
boi júnior, dia 22 de janei-'
ro, contra a Seleção do
Equador, na cidade de
Santa Cruz sede do grupo
A. O outro jogo será entre
Chile e Colômbia. O grupo
B, em Cochabamba, come-
cará dia 23, com os jogos
entre Argentina e Peru e
Bolívia e Venezuela. Os
dois primeiros classifica-
dos de cada grupo forma-
rão um novo grupo, para a
decisão do Campeonato.
Os jogos estão confirma-
dos e as delegações come-
çarão a chegar à Bolívia no
dia 15.
Grupo A (Santa Cruz)
22 de Janeiro
18h Cerimônia inaugural
19hl5mln Chile x Colômbia
21hl5min Brasil x Equador
24 de Janeiro
19hl5min Uruguai x Chile
21hl5min Brasil x Colômbia
27 de Janeiro
19hl5min Chile x Equador
21hl5mln Colômbia x Uruguai
29 de janeiro
19hl5m Colômbia x Equador
21hl5m Brasil x Uruguai
Io de fevereiro
19hl5m Uruguai x Equador
21hl5m Brasil x Chile
Grupo B (Cochabamba)
23 de janeiro
14h30m Cerimônia inaugural
15h30m Peru x Argentina
17h30m Bolívia x Venezuela
25 de janeiro
19hl5m Argentina x Paraguai
21hl5m Bolívia x Peru

28 de janeiro
19hl5m Peru x Paraguai
2lhl5m Argentina x Vene-
zuela
30 de janeiro
14h30m Peru x Venezuela
15h30m Bolívia x Paraguai
2 de fevereiro
19hl5m Paraguai x Venezuela
21hl5m Bolívia x Argentina

O único remédio para anular o efeito do
álcool é o tempo. Não entre em 83 na contra-
mão. Não beba.

DETRAN/RJ — JB
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É só escrever para a
Rádio Jornal do Brasil
FM - Av. Brasil 500/7?
andar e pedir a
programação mensal
de Clássicos em FM.

Você vai receber em
casa um folheto
completo com as peças,

regentes, solistas
e orquestras.

Escreva para a
Rádio Jornal do Brasil
FM e prepare-se para
recebê-los.
CLÁSSICOS EM FM
Diariamenle das 20:00
às 23:00 horas.

RÁDIO JORNAL DO BRASIL FM 99.7 MHz

LIGADA NO BOM GOSTO.

Bola Dividida
Sandro Moreyra

Ontem contamos aqui
do saldo negativo do fute-
boi brasileiro no ano que
hoje termina e, principal-
mente, da grande decepção
provocada pela terceira Co-
pa do Mundo consecutiva
que perdemos. A frustra-
ção, dizíamos, foi terrível
porque ninguém se condi-
cionara para outro resulta-
do que náo a de uma es-

trondosa e arrasadora vitória da Seleção Brasi-
leira. Voamos para a Espanha nas asas de um
otimismo suicida, que foi num crescendo até
chegar às raias do desvario. E que acabou
arruinando o sonho que era de todos.

A Seleção, no entanto, não iniciou o ano
de 82 contando com a confiança total do
torcedor. Havia um certo ceticismo em torno
do trabalho de Telê Santana que, na época,
andava envolvido numa polêmica sobre os
pontas, cuja morte ele acabara de decretar.

¦ ¦ ¦

A 

euforia veio depois que o time brasilei-
ro voou para a Europa a bordo do seu
Boeing particular. Foi quando começa-

ram a vender a vitória líquida e certa à opinião
pública. Em Portugal, no sossego de Cascais,
Telê daria o retoque final a uma preparação
que durara dois anos. Mas ao chegar a Sevilha,
a Seleção ainda não estava definida. Perturba-
do com a ausência de Cerezo na estréia contra
a URSS, Telê acabou optando pela pior solu-
ção: tirou Paulo Isidoro e escalou Dirceu. O
erro foi corrigido no intervalo e a situação
salva graças ao árbitro Castillo, que escolheu
muito a propósito aquele jogo para retribuir as
amabilidades que a CBF lhe proporcionara na
sua estada no Brasil.

Com vitórias fáceis contra a Escócia e a
Nova Zelândia, a Seleção partiu para a etapa
de Barcelona, já coberta das lantejoulas do
absoluto favoritismo. Nos nove dias em que
esteve parada, aproveitou para se esbaldar em
entrevistas, em distribuir autógrafos, em rece-
ber elogios e em se convencer que era uma
Seleção imbatível. O triunfo contra a Argenti-
na ainda confirmou mais esta impressão. As-
sim, quando chegou o jogo contra a Itália já
havia preparativos para a volta gloriosa, com
vôo direto a Brasília, recepção, desfile e outros
balangandãs. A euforia era geral.

A 

vitória dos italianos contra os argenti-
nos, quando mostraram um futebol ai-
tamente competitivo, não foi levado em

consideração. Tão confiante estava a Seleção
que nem deu atenção ao fato de jogar pelo
empate. Quem era a Itália para pensar em
ganhar do Brasil?

Por isso, ao se ver surpreendida pelo jogo
dos italianos, a Seleção se perturbou e cometeu
erros incríveis. Mesmo assim chegou ao empa-
te, que podia ser salvador, aos 25 minutos do
segundo tempo. Bastava, então, segurar aque-
le resultado e estaria garantida a classificação.
Mas quê? A Seleção não admitia empates. Era
ou não era a maior? E todo o time foi à frente,
cada jogador querendo ser o heróico autor do
gol da vitória.

O autor heróico, porém, foi Paolo Rossi.
Seu time não era tão brilhante quanto o nosso,
mas era um time de competição, preparado e
orientado para ganhar a Copa. E a ganhou com
todos os méritos.

À saída do estádio de Sarriá, calado,
murcho, junto de meu companheiro González,
cruzei com o jornalista português Joaquim
Barreiras que, à guiza de consolo, bateu ami-
gavelmente no meu ombro e disse muito sério:

— O mal de vocês é contar com o omeleta
antes que a galinha se disponha a evacuar os
ovos.

Uma maneira elegante de citar o velho
ditado, sem lhe tirar o sábio conteúdo. Que, de
resto, dirigentes e dirigidos do nosso futebol
jamais deram importância.

NESTE 

final de ano quero deixar aqui os
meus agradecimentos a todos que en-
viaram suas mensagens ou por outras

formas manifestaram simpatia e amizade. Que
o ano de 83 não seja tão difícil como o estão
pintando. Ou pelo menos que essas dificulda-
des não cheguem a perturbar a felicidade que
desejo, ampla e irrestrita a todos vocês.

¦ ¦ ¦

HISTÓRIAS: No Sul-Americano de 59,
em Buenos Aires, a concentração brasileira
ficava junto a um parque sempre cheio de
crianças. Os jogadores logo ficaram íntimos
delas e com elas se misturavam nos brinque-
dos. Uma das crianças, um esperto menino,
conversava uma manhã com Mendonça Fai-
cão, que o inquiria sobre estudos. O menino já
tinha respondido que era bom aluno, muito
estudioso. Mas Mendonça queria detalhes,
saber de suas notas.

Em Geografia, quanto tirou?
Nueve
E em História?
Ocho.

Em Matemática?
Também ocho.
Bem, muito bem — disse Mendonça. E,

fazendo uma voz marota de quem vai pegar o
menino em erro:

E em Português?...



Conselho tenta derrubar Kelly no Fluminense
Vasco comunica ao
Fluminense que é
candidato a Amauri

O sonho de recuperar o atacante Amauri, que teve
rápida, mas vitoriosa passagem por São Januário, foi
reativado ontem pelo Vasco. O vice-presidente de
Futebol. Antônio Soares Calçada, informou a Roberto
Seabra, coordenador do Fluminense, que está disposto
a discutir, na próxima semana, uma fórmula para que
Amauri volte ao clube.

Não chegou a ser fixado o preço do passe do
atacante porque o primeiro contato foi superficial,
apenas para que o Fluminense tomasse conhecimento
de que se Amauri estiver sendo negociado, o Vasco
gostaria de ter a preferência. Uma proposta deve ser
feita na segunda-feira, quando a troca envolvendo Ivã
e Renato Sá por Gilcimar deve ser definida.

ivã mais uma vez não foi encontrado, mas Paulo
Angioni, coordenador do Vasco, que o procura há dias,
acha que a partir deste fim de semana será mais fácil
achar o zagueiro. Angioni acredita que Ivã volte das
lèrias em Itapema, interior de Santa Catarina, ou pelo
menos mantenha contato por telefone.

A contratação do zagueiro Orlando Fumaça —
única hipótese para que Antônio Lopes concordasse
em liberar Ivã — foi acertada ontem. Ficou estabeleci-
do que o passe custa mesmo Cr$ 20 milhões e o Vasco
ainda cede o ponta-direita Katinha ao Americano de
Campos. Se Katinha não aceitar, haverá uma nova
composição envolvendo outro jogador ou dinheiro.

O goleiro Mazaropi soube ontem em Sáo Januário v
que o Rio Negro, de Manaus, está Interessado em
contratá-lo. Marazopi não quer ficar na reserva e
também pode se transferir para o Curitiba. O jogador
não vai opor qualquer resistência, desde que receba os
Cr$ 940 mil que ganha no Vasco. Ele só não aceita ficar
na reserva.

Calçada continua tentando junto à CBF antecipar
nara dia 22. sábado à noite, a estréia do Vasco na Taça
tle Ouro, diante do Ferroviário, no Ceará, com trans-
missáo ao vivo para o Rio. O dirigente também quer
que seu segundo compromisso na Taça de Ouro, dia 26,
contra o Treze de Campina Grande, passe para dia 27,
dando a chance de jogar com calma contra o Corín-
tians, dia 25, em São Paulo, amistoso com cota de Cr$
15 milhões, mais os direitos pela transmissão da par-
tida.

Nunes conversa com
Carlos Alberto e já
pensa em Nova Iorque

Agora a transferência pode ser para o Cosmos, de
Nova Iorque. Nunes esteve na Gávea ontem pela
manhã e se encontrou com Carlos Alberto Torres, ex-
jogador da Seleção Brasileira e do Cosmos que ficou de
estudar a possibilidade de levar o atacante, que gosta-
ria de se transferir para o clube americano.

Carlos Alberto Torres conversou com o presidente
do Flamengo, Antônio Augusto Dunshee de Abran-
ches, que deu um prazo até terça-feira para que seja
realizada qualquer transação. O clube, no entanto, não
desistiu de Baltasar e mantém sua proposta de Cr$ 90
milhões à vista para ficar com o passe do jogador, que
pertence ao Grêmio. 3

Negociação

O Flamengo continua buscando um ponta que
tanto pode jogar no lado direito quanto no esquerdo. O
técnico Paulo César Carpegiani considera importante
ter mais um jogador para a posição. A diretoria está
tratando de atender seu pedido.

Segundo Antônio, estão sendo sondados alguns
jogadores e ele acredita que até o início do Campeona-
to Nacional o clube poderá ser reforçado com a vinda
de mais algum jogador que atue na posição.

O Flamengo dispõe de uma verba de Cr$ 62 mi-
Ihões resultante do lucro da temporada e.que poderá
ser empregada na compra de reforços. Outra fonte de
renda é o baile Vermelho e Preto, para o qual já existe
um orçamento de Cr$ 10 milhões, que assegura o
mesmo sucesso dos anos anteriores.

Antônio Augusto esteve reunido com o presidente
da FIFA, João Havelange, e fez uma consulta sobre a
possibilidade de a Copa Libertadores da América
poder ser disputada no segundo semestre de 1983, já
que no primeiro vai coincidir com a disputa do Cam-
peonato Nacional.

Améríca admite que
não tem dinheiro e
devolve jogadores

Assim que terminou a decisão do Campeonato
Estadual, os dirigentes do América garantiram que
iriam manter o time "a qualquer custo". Isso, no
entanto, não vai acontecer: o clube está sem dinheiro e
ontem o vice-presidente de Futebol, Léo Almada,
comunicou que vai devolver os jogadores Chiquinho e
Serginho que estavam emprestados.

O América, para ficar com Chiquinho, teria que
pagar ao Guarani Cr$ 18 milhões 500 mil. E mais Cr$ 13
milhões 500 mil à Ponte Preta, pelo passe de Serginho.
Os dirigentes do clube esperavam negociar Elói e
conseguir o dinheiro para contratar esses jogadores.

Gil, de volta

O ponta-direita Gil, que atuou na Seleção Brasilei-
ra, em vários clubes brasileiros e Espanha, esteve
ontem no Andaraí para conversar com os dirigentes do
América. E como o clube vai devolver o ponta-direita
Serginho, Gil tem grandes chances de ser contratado.
Ele foi aprovado pelo técnico Edu.

Léo Almada disse ontem que ainda não foi pro-
curado por nenhum dirigente do Çoríntians para nego-
ciar o zagueiro Duílio.

Soube do interesse do Çoríntians em Duílio em
São Paulo. Mas ainda não recebi qualquer proposta
oficial. Se os dirigentes nos procurarem, certamente
conversaremos para negociar o jogador.

O dirigente confirmou também que a única propôs-
ta concreta por Elói é do Botafogo.

Já tivemos proposta do Fluminense, que queria
trocar Elói por Gilcimar e mais CrS 40 milhões. Náo
aceitamos. No momento só temos a do Botafogo, que é
de CrS 40 milhões mais o ponta-direita Edson. Tam-
bém não aceitamos. Queremos CrS 80 milhões e mais o
jogador.

Cristina Paranaguá
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Kelly está magoado com as críticas de amigos de 30 anos e com os inimigos do clube

Presidente garante que fica
Estou vivo. Um pouco molha-

do, mas vivo.
Sorridente e sem mostrar qual-

quer smal de preocupação por cau-
sa da situação em que foi envolvi-
do, Sílvio Kelly chegou às Laranjei-
ras por volta das 18 horas. Estava
molhado, cansado, pois dormiu me-
nos de quatro horas, mas absoluta-
mente tranqüilo. Não parecia ser
um dirigente cujo cargo está amea-
çado por .pressões de adversários
políticos que querem forçar sua re-
núncia.

Renunciar? Nunca deixei
uma competição no meio. Vou até o
fim. Daqui a um ano e pouco estarei
aqui nas. Laranjeiras com meu cal-
ção, nadando, sem ter que ouvir
que eu deveria estar resolvendo os
problemas do clube. Estou velho
demais para me assustar com isso.
Quem foi líder estudantil como eu
fui, numa época perigosa, não se
assunta com isso. Não pedi para ser
eleito. Vou até o fim do meu manda-
to. A não ser que morra antes.

Sílvio Kelly, apesar da bravura
que mostra ao enfrentar os proble-mas e pressões, ontem estava sozi-
nho, talvez a imagem do que vai ser-
seu futuro. Nem mesmo o fiel Gre-
gório, um silencioso e atencios.o
funcionário do Fluminense què
vem assessorando ao longo dos
anos os presidentes, estava ao seu
lado. Cansado pela noite que pas-
sou na reunião, Gregório estava

descansando. Kelly, mesmo só,
continuava tranqüilo.

Não me. sinto abandonado
nem traído. Enfrento esta situação
há nove meses. Mesmo que fique
sozinho, vou cpntinu&t adminis-
trando o Fluminense como vinha
fazendo, dentro do que o Conselho
Deliberativo mandar. Lamento queamigos de 30 anos estejam contra
mim. O chato é que em clube se,
vota por amizade e por interesses
pessoais. Se tomasse alguma medi-
da contra o Fluminense, mas em
favor dos grupos que me conde-
nam, teria apoio. Como olho os in-
teresses do clube, se voltam contra
mim. E pensam que me atingem,
quando na realidade atingem o Flu-
mlnense. Sinto que falta amor ao
Fluminense. Isso, porém, eu tenho
de sobra.

O dirigente acrescenta, num re-
lato pausado e acima de tudo
calmo.

Em todos os clubes se aumen-
ta as contribuições. Só o Fluminen-
se vai ter que manter a mensalida-
de como está, em Cr$ 3 mil. Vamos
ter um prejuízo de 60% somente em
janeiro. Vamos arrecadar apenas
Cr$ 16 milhões com as mensalida-
des, quando poderíamos arrecadar
mais. Quem estará sofrendo com
isso? O clube; Vamos ter que gastar,
conforme o orçamento de 82. Agora
mesmo me ofereceram algumas

operações 163, em dólares, mas não
quero fazer isso.

Sobre as dívidas, Kelly afirmou:
Devemos Cr$ 390 milhões.

Mas é uma dívida total, contando
.todas as obrigações com o Gover-
ho. É uma crise que enfrentamos há
oito anos. Quando assumi, em 31 de
janeiro de 1981, a dívida era de Cr$
121 milhões, 94 mlle 276. A inflaçáo,
no entanto, subiu muito e estamos
na casa dos Cr$ 380 milhões. Os
livros estão abertos, quem quiser
pode ver.

Quanto à sugestão de João Ha-
velange no sentido de renunciar,
Kelly disse:

Isso foi no meio de dezembro.
Fiquei chateado porque ele me fa-
lou,por telefone e acabou sendo
divulgado pela imprensa. Outro ca-
so que. me deixou contrariado foi
uma correspondência confidencial,
com relatório sobre as dívidas do
Fluminense, que também foi parar
nas mãos da imprensa. E tudo foi
aumentado. Era de Cr$ 400 milhões,
mas foi divulgado como de Cr$ 800
milhões. Esse tal grupo de apoio
que estão falando, não sei de nada,
Havelange não me falou sobre isso.
Se quiserem investir no Fluminen-
se, ou investem comigo na presi-
dência ou esperam 13 meses.

;

Aguinaldo Ramos
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O massagista Santana, do Vasco, passou o dia de ontem no Lar Santa Bárbara São José emSampaio onde distribuiu presentes e mantimentos para as crianças ali abrigadas. Assim quechegou, Santana foi logo cercado pelas crianças, que não deixaram escapar a oportunidadede brincar com ele. O Lar Santa Bárbara São José existe há 25 anos, e abriga cerca de 56crianças entre dois e 20 anos, sob a direção de Maria Dalva dos Santos e Ivaldina Maria dosòantos. A visita de Santana foi uma iniciativa do programa Bate-Bola Nacional da RádioNacional

A luta pelo poder no Fluminense chegou na
madrugada de ontem a um final inédito na história
do antes tão tradicional e aristocrático clube das
Laranjeiras. O Conselho Deliberativo, formado na
maioria por membros da oposição, tentando forçar
a renúncia do presidente Sílvio Kelly, nào aprovou
o orçamento proposto para 1983, rejeitando tam-
bém o pedido de suplementação e remanejamento
de verba.

A primeira conseqüência da reunião que come-
çou na noite de quarta-feira e terminou às 3 da
madrugada de ontem foi a queda do presidente do
Conselho Deliberativo, Ministro Álvaro Dias, favo-
rável à situação. O novo presidente do Conselho, a
ser eleito em breve, deve ser Manoel Schwartz, um
dos líderes do movimento de oposição. O Conselho
Deliberativo também rejeitou pedido de aumento
de mensalidades.

Críticas e discussões

A reunião foi tensa e demorada. Não chegou à
haver pedido de impeachment, mas ficou claro
desde o começo que a pressão para que Sílvio Kelly
renunciasse seria insuportável. Houve discussões
por causa de orçamento, aumento de mensalidades,
verbas que não foram aplicadas de acordo com seus
fins. As críticas à atual administração foram varia-
das e inflamadas.

José Carlos Vilela foi um dos mais veementes,
afirmando:

Equilibrar nossos gastos não é aviltar nossas
tradições com desemprego em massa dos funciona-
rios. A realidade do Fluminense não é apenas
participar de uma competição, e sim disputá-la com
chances de ganhar. Temos de recuperar o nosso
futebol, que está morto. Mas com um programa
coerente e talento. Vamos imitar o Flamengo, por
exemplo,, que reelegeu seu presidente porque foi
contra a alienação da Gávea. Não podemos, de
forma alguma, alienar as Laranjeiras, berço do
Fluminense.
Outro conselheiro, João Boueri, passou boa parte
de seu discurso falando sobre o futebol e seus
dirigentes. Fez uma crítica grave à atual adminis-
tração:

Num momento como este, não vemos aqui o
vice-presidente de finanças. O Moacir Pereira da
Silva não aparece nem quando está sendo votado
um orçamento ou verba para o próximo ano.

O orçamento para 1983 gira em torno dos Cr$
580 milhões A verba que seria remanejada é de Cr$
78 milhões e a suplementação pedida seria de Cr$ 70
milhões. O Conselho Deliberativo também votou,
mas não chegou a ser levada em consideração pela
mesa, uma moção de apoio a Giulite Coutinho,
candidato à reeleição na CBF, simplesmente para
mostrar posição de revolta contra João Havelange,
que indicou Sílvio Kelly à presidência. Também
ficou decidido que haverá uma auditoria para apre-
ciação das contas da atual administração. - —

Botafogo desiste de
contratações para
garantir o que tem

Se existia alguma esperança na torcida do Botafo-
go de ver o time reforçado na próxima temporada, ela
acabou. Como nenhuma negociação foi realizada até
agora, a prioridade da diretoria passa a ser o acerto dos
contratos dos que já pertencem ao time e definir os
preparativos para o início de 1983.

Talvez por isso, Russâo, chefe da torcida Folgada,
esteja convocando todas as facções para comparece-
rem ao Mourisco exigindo que a diretoria cumpra o
que prometeu quando eleita: alguns reforços que pos-
sam melhorar o nível do time. A reunião deve aconte-
cer na próxima semana, assim que o vice-presidente de
Futebol,'Luís Fernando Maia, que está de mudança e
não vai comparecer ao Mourisco nem segunda nem
terça-feira puder atender aos torcedores.

Segundo Luís Fernando Maia, ainda existe uma
ligeira esperança de o clube contratar o ponta-
esquerda Paulo Egídio, caso ele não seja negociado
com o Çoríntians, que tem a prioridade para a compra
do passe, avaliado em Cr$ 120 milhões. A negociação
com o Botafogo, no entanto, envolveria apenas joga-
dores.

O novo diretor de Futebol, Theodoro Sodré, ficará
no Mourisco tratando das renovações dos contratos
dos jogadores Alemão, Josimar e do aproveitamento
dos jogadores que estavam emprestados e retornam
agora ao clube. ¦•¦-¦¦¦-

Bangu acerta com
preparador e agora
quer também Delei

O Bangu já começa a formar a nova Comissão
Técnica para a próxima temporada. Jorge Vieira é
técnico, pois João Francisco foi demitido. Ontem, o
vice-presidente de Futebol, Carlinhos Maracanã, acer-
tou a contratação do preparador fisico Oscar Salda-
nha, que pertencia ao Fluminense.

Oscar Saldanha ocupará o lugar do preparadorfísico Mauricio Lacerda, que só saberá oficialmente da
sua demissão na segunda-feira. O seu auxiliar Sidnei
Jair permanecerá no clube. O mesmo acontecendo
com os médicos José Fernandes e Rubens Lopes.

Reforços
Depois de acertar a contratação do lateral-direlto

Rosemiro, do Vasco, o Bangu pode contratar mais um
jogador nos próximos dias. O clube está disposto a
fazer uma troca com o Fluminense para ter Delei.
Carlinhos Maracanã, no entanto, diz que Rubens Fei-
jão não será incluído no negócio.

Quem está tratando deste assunto é Castor de
Andrade. Mas posso adiantar que Rubens Feijão ficará
no clube. Nós vamos colocar outros jogadores na
negociação.

O atacante Nilson Dias, que pertence ao Santos,
também está nos planos da diretoria para reforçar o
time na Taça de Prata. Além dele, o Bangu podecomprar os passes dos jogadores do meio-campo Car-
los Alberto e Ataide, do Bonsucesso.

Federação homenageia
melhores da temporada
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro encer-

rou, com um almoço no Museu de Arte Moderna, suas
atividades do ano e divulgou a relação dos destaques
da temporada. O Vasco, campeão, foi homenageado,
assim como Zico, o mais disciplinado e artilheiro do
Campeonato. O goleiro menos vazado foi Paulo Sérgio,
do Botafogo; o melhor técnico foi Antônio Lopes, do
Vasco; e o melhor árbitro Valquir Pimentel.
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O ANO
VELHO DOS
VELHOS

Resignação é o dia-a-dia de
Vanda Nascente Coelho, 82 anos,
ex-chèfe de limpeza do Estado do.
Rio de Janeiro, hoje asilada num
pequeno quarto da Casa São Luiz
para a Velhice, no Caju. "Eu não
sabia que 82 foi o ano do idoso.
Aqui, ninguém fala nada pra gen-
te." Uma televisão em cores é sua
aliada na luta contra a solidão do
quarto à noite, e contra o medo de
que no próximo domingo não ve-
nha ninguém visitá-la.

O ano que acaba foi o dos ido-
sos, por sugestão da ONU, mas agó-
ra o assunto corre o risco de cair no

esquecimento. Por isso, feita em
julho e agosto, em Viena, uma As-
sembléia Mundial sobre o Envelhe-
cimento. Técnicos da ONU e repre-
sentantes de 124 países discutiram
os problemas que afligem os velhos,
e chegaram à conclusão de que no
ano 2000 nada menos que 590 mi-
Ihões de pessoas terão 60 anos. Isto
quer dizer que a população mun-
dial está envelhecendo e baixando
o índice de natalidade. A inversão
da, pirâmide populacional poderá
causar problemas novos, o que leva
a ONU a dar sinal de alerta. É hora
de defender o direito dos velhos.

_ » >_;

DONA VANDA COELHO
NO ASILO, A MEMÓRIA
E A TV NA LUTA
CONTRA A SOLIDÃO

Catarina Figueiredo

EU 

não sabia que 82 foi o ano do
idoso. Aqui (Casa São Luís pa-
ra a Velhice), ninguém fala ná-
da pra gente. Até quando tem

festa, a gente só sabe quando acaba.
Estafrase, dita por Vanda Nascente Coe-

lho, ex-chefe de limpeza do Estado do Rio de
Janeiro (que ainda chama de Guanabara),
reflete bem o que representou o Ano Interna-
cional do Idoso. O asilo, que fica no bairro do
Caju, abriga atualmente cerca de 450 velhi-
nhos, mas tem capacidade para até 550
pessoas. É no segundo andar da casa, num
pequeno quarto com duas camas, isolado
dos outros por divisórias, que vive Dona
Vanda. Seus únicos bens são uma televisão a
cores — que comprou há .uns cinco anos
quando ainda morava sozinha por Cr$ 8 mil
250 — e um circulador de ar.

Com boa memória, apesar dos 82 anos,
ela se lembra de quase todos os detalhes da
sua vida. Nasceu numa família grande, mas
de seus 15 irmãos restam agora apenas duas
irmãs. Uma delas mora em Niterói e desde
que Dona Vanda está no asilo há dois anos e
sete meses nunca foi visitá-la.

— Ela não telefona e nunca veio aqui.
Ela não me procura e eu também não vou
«screver nem telefonar para èla.

I A outra irmã mora em Botafogo e de vez
em quando vai vè-la. As sobrinhas Marli e
Adelina a visitam todos os fins de semana e,
domingo sim, domingo não, alguns sobri-
nhos também passam pelo asilo para uma
conversinha e para saber como ela está. Este
ano ela passou o Natal com os sobrinhos e
diz que foi muito bom. Almoçou num restau-
rante no Leme e ganhou alguns presentes
("um blusão, dois contos de réis e umas
calças"). O Ano Novo passará também com
os sobrinhos.

Dona Vanda lembra com precisão onde
nasceu: Rua Méier, 9, no bairro do Méier, a Io
de julho de 1900. Perdeu a mãe em 1924 e o
pai em 1932. Aos seis anos foi morar numa
fazenda em Governador Portela, onde ficou
três anos, voltando então para o Rio. Depois
Ba morte dos pais, passou a morar com uma
Irmã.

Teve um único filho, que morreu com
um ano e quinze dias ("não era mesmo meu

destino ter um filho"). E o marido, onde
está? Um pouco constrangida, diz que vai
ser sincera:

Nunca me casei, mas vivi com o mes-
mo homem durante 23 anos. Há 5 anos,
depois de velho, quis me fazer de boba. Eu
não aceitei e acabou o nosso relaciona-
mento.

Funcionária pública, Vanda trabalhou
durante 30 anos até se aposentar como zela-
dora do Hospital Moncorvo Filho, pelo Esta-
do do Rio. Há 4 anos quebrou a perna direita
("Imagina, a vida toda nunca quebrei nada,
logo quando fui ficar velha, quebro a per-na"), Sua saúde já não estava muito boa
para continuar morando sozinha. Era preci-so decidir com quem e onde iria viver. A
hipótese de morar com algum dos sobrinhos
foi logo afastada. Atrapalharia a vida deles e
perderia sua liberdade. A solução foi procu-rar um asilo onde pudesse ter certa indepen-
dência. Encontrou a Casa São Luís para a
Velhice e lá se estabeleceu como se fosse a
sua casa.

No pequeno quarto que dá para uma
varanda com um jardim embaixo, Vanda
passa a maior parte do dia. Acorda geral-
mente às 9h da manhã e vai dormir à meia-
noite. As refeições sáo servidas no próprio
quarto e segundo ela, a comida nâo é das
melhores. O almoço se resume a arroz, feijão,
uma carne ("que deve ser de terceira") e, às
vezes, uma verdura ("uma couve que vem,
de vez em quando, dentro da sopa"). O leite
que servem como sendo de vaca, ela garante
que é de soja.

Já morei em fazenda e tomava o leite
fresquinho, conheço muito bem.

A sobremesa são frutas ou um chocolate.
Os biscoitos, frutas ou alguma coisa que
queira comprar são trazidos pelos sobrinhos.
Pelo quarto, ela paga Cr$ 51 mil 880 por mès.
Vanda recebe Cr$ 29 mil de aposentadoria e
os sobrinhos complementam a mensalidade
do asilo.

Ela afirma não ter muito tempo durante
o dia para ler um romance, coisa de que
gosta muito. Passa a maior parte do tempo
fazendo crochê, para vender aos parentes
das outras velhinhas, nos domingos, ga-
nhando assim mais um dinheirinho. A televi-
são lhe dá suas grandes alegrias. Acompa
nha todas as novelas da TV Globo, desde a
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Do ano de 82 ("não sabia que era o do idoso '), Dona Vanda guarda boas recordações, entre elas
o campeonato do Vasco. Mas ela vê 83 com pessimismo

primeira, às IOh da manhã, até a das
8h30min. Vibra com o romance entre a Es-
crava Isaura e o romântico Álvaro, na novela
que está sendo reprisada de manhã. Jornais
ela náo lè, pois estão muito caros. Acompa-
nha o noticiário da televisão, mas desliga o
aparelho quando aparecem cenas mais tris-
tes, de tragédias, pois se emociona à toa e
começa a chorar.

Para náo ficar muito sozinha, assiste às
sessões noturnas da televisão com outras
duas "vovós" (é assim que ela se refere às
companheiras de asilo). Mas faz questão de
frisar que o aparelho é dela e é ela quemescolhe o canal. Vanda diz que convive bem
com os outros moradores da Casa São Luís,
mas não gosta de alguns que falam pala-vrões alto. Acima de tudo, .embora seja ex-
trovertida e goste de uma conversa, insiste
muito em preservar sua autonomia e inde-
pendência. Ela diz que, quando chega ai-
guém para conversar e ela está fazendo seu
crochè, acaba errando e tendo que desman-
char um bom pedaço. Apesar da idade, Van-
da nào usa óculos.

— Só quando a vista está muito cansa-
da eu ponho os óculos para fazer o crochè.

A saúde, segundo Vanda, ainda é boa. O
único problema é a asma que a acompanha
há muito tempo. ("Mas, eu tomo o remédio e
passa logo.") Afirma que se sente melhor no
inverno do que no verão e que tanto uma
estação quanto outra sáo muito sentidas no
asilo. Se faz frio, o quarto fica gelado, se faz
calor, a salvação é seu circulador de ar.

Sobre o ano de 82, ela guarda boas
recordações. Afinal, o seu time, o Vasco,
conseguiu ser campeão carioca e, mesmo
sem poder pular de alegria, diz que deu seus
pulinhos. No ano de 83, ela náo deposita
muitas esperanças. Acha que o mundo está
atravessando um momento dificil e que as
expectativas são de muitos problemas. Acha
que para os pobres está cada vez mais difícil
viver e que só mesmo os que ganham muito
conseguem ter uma vida melhor.

Resignação, e não felicidade, define o
estado de espírito em que vive Vanda Nas-
cente Coelho. Aos 8£ anos, sem muitas pers-
pectivas, a solidão do quarto à noite e o
medo de que no próximo domingo náo ve-
nha ninguém visitá-la acompanham perma-
nentemente o seu dia-a-dia..

OS DIREITOS DOS
VELHOS

Todo idoso tem direito a conti-
nuar a viver em sua própria casa,
cidade e ambiente social.

É da máxima urgência reprimir o
crescente número de crimes e a
violência contra os idosos.

Os velhos devem decidir que tipo
de assistência preferem e como ela
deve ser feita.

É preciso reduzir ou eliminar as
restrições ao trabalho voluntário e
aos empregos de meio expediente
nas instituições geriátricas.

Os Governos devem garantir a
todos os idosos uma renda adequa-
da à sua sobrevivência, através de
assistência direta às famílias e de
um sistema de pensões para apo-
sentados.

O idoso com deficiência física é
merecedor de toda atenção para
que seja readaptado ao convívio
social. •

Deve ser evitado o isolamento
social, principalmente dos idosos
com problemas mentais.

A população deve ser ensinada a
cuidar dos idosos e estes, a cuidar
de si mesmos.

É cada vez mais necessário prevê-
nir e adiar os efeitos negativos da
velhice sobre o organismo.

É prioritário garantir a qualidade
dos serviços prestados pelas insti-
tuições de assistência ao velho.

Deve ser incentivada a formação
de grupos e movimentos de idosos.

A solidariedade entre as diversas
gerações de uma família merece
encorajamento.

As famílias que desejarem cuidar
de seus membros mais velhos de-
vem ser apoiadas.

Que se criem ocupações destina-
das a manter a pessoa útil e ativa
enquanto for possível.

Que se incentivem os jovens a
darem assistência aos velhos e se
encorajem as atividades conjuntas
entre pessoas de várias gerações.

Que se façam diagnósticos preço-
ces e tratamento apropriado das
doenças da velhice, para que sejam
prevenidas.

Que se dêem assistência e apoio
aos gravemente enfermos, e à famí-
lia, preparando-a para aceitar a
perda.

Devem ser coordenados os servi-
ços de saúde e previdência social
para redução dos custos operacio-
nais.

A participação do idoso no desen-
volvimento e funcionamento dos
serviços de saúde deve ser encora-
jada.

Devem ser desenvolvidos ao má-
ximo os serviços de assistência ao
idoso prestada nas casas especiali-
zadas.

Melhorar a qualidade de vida em
todos os aspectos, tornando o idoso
capaz de levar, tanto quanto possi-
vel, uma vida independente.

Que os países não discriminem os
refugiados idosos.

Resumo da resolução aprovada pe-
las Nações Unidas, este ano, em
Viena, na Conferência sobre a Ve-
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OS MELHORES DO ANO
Uma escolha daqueles que mais se destacaram em 1982 H O que pesa mais numa eleição, onde participam

nomes dos mais variados setores profissionais?
Achamos que dedicação e amor naquilo que se faz
é um item "hors eoneours". Ou melhor ,'um quesito
que o escolhido necessita possuir intensamente. E
depois disso:comunicabilidade, experiência, criativi-
dade, organização.empcnho...fazem parte da receita
de"Os Melhores do Ano'que mais uma vez elegemos,
numa justa homenagem aos que fizeram de 1982 uni
ano dc muito brilho e de grandes idéias.

* A Helô Academia, merecedora de destaque em
82, devido à diversidade de-seus exercícios,
â preocupação com a modelagem do fisico e a
realização de um excelente trabalho cárdio-
respiratório, conta com uma equipe altamente
qualificada e o privilégio de requintadas instalações
no Vip Center de Ipanema.

* Sônia Gimenez (na foto, com Helô Amado)
recebeu em 1982 voto de congratulação da
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo
brilhante desempenho à frente da Gerência de
Relações Públicas da Adidas do Brasil. Por seu
trabalho altamente qualificado e reconhecido,
Sônia merece, por unanimidade, o título de
Relações Públicas do ano.

* Graça, distinção,'elegância e, acima de tudo,
uma belíssima voz fazem de Maria Àlciria
a melhor e mais autêntica fadista a se apresentar
em nossa terra. Sua casa — a tradicional
A Desgarrada — é sempre um grande sucesso, por
ser o único restaurante tipicamente português que o
carioca pode desfrutar.

* Sobressaindo-se na área educacional,
Aldo Soares Miguel ê, há 13 anos, o direlor-geral
do Colégio Liderança. Numa verdadeira mostra
do modernismo e integração de seu ensino,
a escola — que funciona em Jacarepaguà,
cobrindo todas as etapas do Maternal ao 2? grau
e pré-vestibular — inaugura, em 1983, novas
dependências com ginásio de esportes, piscina,,etc,
em área de 8.000 m2.
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* Margarida e Teresa Corçâo são duas mulheres
que, com criatividade e bom gosto, fazem do
restaurante O Navegador — localizado no
6? andar do Clube Naval — um doce encontro
com as mais finas iguarias. E ainda tem mais:
continuam requisitadissimos os serviços de buffet
que a dupla organiza em outros salões.
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* A melhor casa de show e samba nâo poderia ser
outra. A Plataforma 1 — que apresenta no térreo
uma colunável churrascaria — despontou este ano
com o que há de mais autêntico em nossa música e
dança. Parabéns a Sônia é José Martins, os"reis da noite", pela organização desses
espetáculos alegres (e bem brasileiros!)
que chegaram também à Europa, EUA e Canadá,
através da vitoriosa excursão do elenco
internacional.

* Falar em Ruth e Dauro Pimentel é falar naquela
dupla simpática que dirige com garra e inteligência
o Parque Recreio. Seu prêmio è conseqüência da
nova filosofia que a casa vem buscando.
Ao renovar e dinamizar seus serviços, trouxe um
público de comensais que tanto exige um cardápio
eclético e saboroso, quanto um ambiente cheio de
descontraio. E o Parque Recreio é tudo isso.

* Figura notória em
82 no setor de

administração de
imóveis, o professor

Darcy de Amorim
Costa foi o principal

responsável
pela grande"performance" da

Irigon. Na foto,
o vemos saindo de

sua filial Vila Isabçl
(R. Pereira Nunes,

390), onde tem
recebido a mesma

confiança
depositada por

milhares de clientes
da matriz (Centro).

* Presidente da Comissão Científica do
37? Congresso Mundial da Cl DESÇO (Congresso
Internacional de Estética e Cosmetologia),

Dr. Wagner de Moraes è um nome conhecido
internacionalmente há 12 anos, em matéria de
beleza. Sua clinica é tradicional em Niterói,
e a eficiência de seus serviços fez com que fossem
abertas filiais no Rio e em São Paulo.
Para janeiro, um acontecimento inédito: será a

.* clinica de estética a utilizar computadores.
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* No setor de distribuição de materiais de
construção civil, um destaque irrefutável.
Trata-se de Luis Bloise, diretor-presidente da
Marcilio Dias Ferragens e da Fermias que, apesar
de recém-inaugurada, já é a grande responsável
pelo fornecimento de material aos médios e
pequenos revendedores do Grande Rio.

* Gerente-geral do Gatão Veículos,
Jácome Henrique Bruges de Almeida é um
homem de visão. Este ano, a sua concessionária
GM (uma das maiores do pais) alcançou altos
índices de rendimento, perfazendo um aumento de
vendas de 40% sobre o exercício anterior. E, como
não se mexe em time que está ganhando, para 83 o
Jácome promete bater outros recordes. .

* Não poderia faltar
um baiano de
coração entre os"Melhores do
Ano". Nascido nó
Amazonas,
o Dr. Euler de •
Medeiros Ázaro
é o cirurgião de
todas as classes
sociais e dos mais
brilhantes da Bahia.
Primeiro colocado
em,toda sua vida
acadêmica, é médico
operador, diretor da
Santa Casa da
Misericórdia de
Ilhéus e cirurgião do
lnamps.
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* A moda masculina tem em Francesco Rosalba
uni nome seguramente tradicional, por apresentar
um trabalho que se revigora ano após ano. Estilista
dos mais sensíveis e talentosos, Francesco — corno
c conhecido — é o grande "expert'' em

.lançamentos de trajes sob medida para o homem
elegante.
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* Avelino Rivera ê o hoteleiro do ano. O seu
Acapulco — localizado no ensolarado Leme e o
preferido pelas grandes e médias empresas para as
suas convenções — atingiu uma sensacional marca
este ano: a de maior índice de ocupação de
hóspedes em todo o Rio. Dono de uma ampla rede
de hotéis, Rivera estará inaugurando, no dia 15 de
janeiro, o Atlantis Copacabana Hotel.

* Em Petropolis, os irmãos
Ciro e José Carlos Eloy ladeiam seu pai,
Cyro Eloy, empresários que se destacaram no ano
de 82 nas áreas de construção civil, indústrias de
móveis e de embalagens plásticas.

* O ano de 82 trouxe muito sucesso para a dupla
Mussa e Calçada. Mussa, empresário e grande
vascaíno, consolidou seu império
Rei das Calças, Rey Jeans e Rey Co., e ainda
destacou-se como peça importante na eleição
de seu amigo Antônio Soares Calçada para a
presidência do Vasco da Gama. Ambos recebem
com justiça o título de autênticos campeões
do ano.

^Y^ Ét •

* O empresário do ano nâo poderia ser outro.
Modesto Gomes Lopes — o atuante presidente do
Grupo Hellen's Internacional — foi responsável
pela colocação do Velho Galeão como das mais
completas casas de shows da cidade. Trouxe este
ano Cauby Peixoto, Elizeth Cardoso,
Nelson Gonçalves e, por último, Chico Anísio
(que volta a partir do dia 5), em temporadas de
pleno êxito. E para fins de janeiro, está prevista a
apresentação da internacional orquestra de
Tommy Dorsey.

* Lúcio Marcai foi eleito, pela oitava vez,
presidente do Olímpico Club. Sua garra
administrativa è responsável pela moderna sede
social do clube, que apresentará no próximo ano
novas saunas, salões de jogos, play-ground e
piscina infantil. E para o carnaval, muitas
novidades: 19 de janeiro,
o "Baile dos Soberanos"; dia 29,
o "Baile do Havaí"; e 12 de fevereiro,
o internacional e festivo "Baile dos Enxutos".

* Diplomado pela Universidade de Lausane
(Suíça), Richard Mark Staviack fez do restaurante
giratório La Tour (único do gênero na América
Latina) um empreendimento do maior sucesso
para o turismo carioca. Experiência é o que não lhe
falta. O La Tour, além de apresentar o mais belo
panorama do Rio com o Corcovado, o Pão de
Açúcar e a Baía da Guanabara, tem em seu bar o
lugar predileto dos executivos.

* Restaurante e Adega do Cesare: este nome
tornou-se famoso e costumeiro na boca dos
gastrônomos & badalativos da cidade.
O responsável por todo este êxito è Don Pepe,
lançador das mil e uma pizzas exclusivas que fazem
o cartão-de-visitas da casa, além de uma fina e
variada cozinha internacional.
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* Em Ipanema, dois restaurantes que se
identificam pela alta categoria, bom gosto
e "finesse" de seu serviço e de seu ambiente.
Estamos falando do AKaro's e do Manolo's.
O primeiro dirigido por Antônio Casal Quintans e
o outro pela figura simpática de Nariiio iglesias.
A frente de tudo isso. o talento de Manolo Casal.

* Raul Rodrigues (visto com Francisco Cuoco)
è um "restaurateur" renomado, possuindo várias
receitas de sucesso. Uma delas è o Un, Deux, Trois
— com restaurante internacional no térreo e
música ao vivo para dançar, com o cantor
Miltinho, no 1? andar. É sócio também do Scala,
sala de shows com três andares e capacidade para
4.500 pessoas, a ser inaugurada em junho,
no Leblon, com apresentação de Roberto Carlos
ou Júlio lelesias.
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* O tom informal
e o aconchego do
Kalil Drinque, sob o
comando eficiente
do simpático
Kalil Chueri, fazem
do tranqüilo bar e
restaurante do
Leblon, o ponto de
encontro obrigatório
daqueles que exigem
bom paladar,
bebidinhas bem
sacadas e aquele
tratamento amigo.
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* Pará provar que "filho de peixe peixinho é",
ai está José Maria Canedo — herdeiro do igual
vigor e descóritração do pai André Canedo.
Com apenas 23 anos e cursando o último ano de
Administração de Empresas, é o mais jovem
empresário dc "restauração". Para 1983, boas
surpresas são reservadas: abertura da li filial do
Le Coin rio Leblon, e a expansão da
rede Amarelinho.
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Irritação
Os cineastas brasilei-

ros estão no mínimo ir-
ritados com o sucesso
do filme E.T., visto, des-
de que foi lançado, por
multidões.

Estimam que sua ren-
da no Brasil venha a
significar para os pro-
dutores um lucro de
cinco milhões de dó-
lares.

E suspiram:
— Cinco milhões de

dólares é mais do quesuficiente para reciclar
a indústria cinemato-
gráfica brasileira in-
teira.

¦ ¦

QUEM VEM
Quem pode aparecer

no Rio logo depois do
carnaval é Mick
Jagger.

Viria com Hugo Je-
reissati, que se tornou
amigo íntimo do músico
ao longo do tempo em
que já mora em Nova
Iorque, para agitar o
lançamento do filme so-
bre o tour mundial feito
durante meses pelo seu
conjunto, os Rolling
Stones.

¦ ¦

Só esportes
A Intervideo, empre-

sa produtora de progra-
mas de TV dirigida a
seis mãos por Fernando
Barbosa Lima, Roberto
D'Ávlla e Walther Mo-
reira Salles Júnior, fe-
chou um contrato com
a Atlântica-Boavista.

Vai produzir uma sé-
rie de filmes sobre es-
portes sob o patrocínio
da seguradora.

Irretocável
É possível que existam no Rio um ou outro

anfitrião que receba tão bem quanto Yara e
Roberto Andrade. Melhor, certamente não.

A começar pelo seu apartamento, onde se
acumulam obras de arte da melhor qualida-
de, tudo nas reuniões dos Andrade induz ao
bom gosto, ao conforto, ao prazer. Principal-
mente, o apreço do anfitrião pelos bons vi-
nhos e champãs, o que fez descer à mesa dos
convidados no jantar de anteontem um es-
plêndido Cios do Vougeot e o não menos
irrepreensível Comtes de Champagne da
Taittinger.

Homenageava-se, por motivo de sua che-
gada de Londres, onde passou uma longa
temporada, a bonita Lana Faria, que acabou
dividindo as atenções e os abraços com Nel-
son Batista, que aniversariava e ganhou um
bolo com velas.

O programa incluiu, para começar, drinks,
no andar de baixo, e, depois, o jantar, servido
nos salões de cima que se abrem para a
piscina e o mar do Leblon.

Entre os Inúmeros presentes, o Embaixa-
dor e Sra Alfredo Valladáo, Julietinha e
Vavau Aranha, Mirtia e Antônio Gallotti,
Teresinha e Hildegardo de Noronha, Regina
e Paulo Fernando Marcondes Ferraz, Regina
e Carlos Alberto de Andrade Pinto, Izabel e
João Paulo dos Reis Velloso, Carmem e Tony
Mayrink Veiga, Yolanda e Sérgio Figueiredo,
Guiomar e Gustavo Magalhães, Lúcia e Har-
ry Stone, Maria Inês e Jorge Piano, Silvia
Amélia e Gerard de Waldner, Maitê e Luis
Quatroni, Vânia e Ted Badin, Marlene e
Antônio Rodrigues dos Santos, Suely e Ri-
cardo Stambowsky, Fernanda e Paulino
Basto.

Estavam também Josefina Jordan, Hélène
de Ludinghausen, Ana Luiza Capanema,
Claudine de Castro, Beth Malburg, Roberto
Seabra e Roberto Gomes, este escoltando a
homenageada.

SÓCIOS
Estão praticamente concluídas as negocia-

ções segundo as quais o grupo Supergasbras
passará a deter uma apreciável participação
acionária na TV Bandeirantes.

O primeiro resultado dessa associação é a
contratação pela emissora das atrizes San-
dra Bréa e Mila Moreira.
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Fernanda Colagrossi, Guilherme da Silveira Filho e a Embaixatriz
Hortênsia do Nascimento Silva em recente e concorrida reunião social

Novos rumos
A partir do dia 8 de ja-neiro, a MOM-United Ar-

tists Entertainement Com-
pany terá entre seus dire-
tores um nome muito co-
nhecido: General Alexan-
der Haig.

Vai acabar por onde oPresidente Reagan come-
çou — Hollywood.

MAIS UM

CASTELO DA LAGOA
E CHIKO'S BAR.

Ceia completa. Reservas:
Vinhos e Champagne. 287.3514-267.0113
Orquestra dançante. Av. Epilâclo Pessoa, 1560.

CrS 8.000,00 p/pessoa.

PARTIR
JANEIRO

CHICO
ANÍSIO

APOIOCULTUHALDE
mlnoluo

Aguã puta cie montdnr,

mo
Sii/ib Nobre

^"^ Musica ao vivo p/dançar.
De 4'' a sábado. Vendas no local,

Centro, Copa e Flamengo.
J Informações: 398-4457 * 398-5415

HÂSPA apresenta
ENSAIOS DA

A GRANDE CONSTELAÇÃO DAS

ESTRELAS NEGRAS
Sextas e sábados a partir
das 22 horas na Sede Náutica do
Botafogo, atrás do Posto
Manequinho.
INGRESSOS NO LOCAL E NAS AGÊNCIAS
DA CADERNETA DE POUPANÇA HASPA:
CENTRO:
Rua Setede Setembro, 61
LEBLON:
'Av. Ataullode Paiva, 427-A
IPANEMA-.
R. Visconde de Pirajá, 4,19-A
COPACABANA:
R. FigueiredoMagalhàes, 226-A
TIJUCA:
R. Desembargador Isidro. 5-A
NITERÓI:
R.José Clemente, 27

HASPA- Esse nome dá dinheiro.

O MAIS ANIMADO REVEILLON
DA ZONA SUL É NA

¦If
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Churrascaria RODA VIVA
Duas orquestras comandadas pelo mães-
tro Birlnha * Ceia Completa * Champagne
* Muito carnaval * Ambiente familiar.
Praia Vermelha. Ao lado do Bondinho do
Pão de Açúcar.
Reservas: 295-4045 * 295-1546. t

iCHuenuTsY

REVEILLON É NO
CHUCRUTE

• Carnaval em New Orleans
• C/ a Rio Jazz Dixieland Band

• Uma noite de dixie e carnaval
Ingressos à vencia: CrS 7.500,00 com

ceia e champanha incluídos
Largo S. Conrado (ao lado da Igreja) — Tel: 399-4974

Depois do sucesso de Evi-
ta, e da já anunciada es-
tréia, em março próximo, do
musical Marilyn, sobre a vi-
da de Marilyn Monroe, será
montado um outro espeta-
culo inspirado na carreira
de uma mulher famosa,
Jean, sobre Jean Seberg.

Será dirigido por Peter
Hall, que ainda não tem
idéia do nome da atriz que

chamará para protago-
nista.
m Quanto a Marilyn, que vai
seguir exatamente a carrei-
ra de Evita, lançado mun-
dialmente em Londres antes
de ser encenado nos Esta-
dos Unidos, será estrelado
por Stephanie Lawrence,
que defende há 18 meses
com brilho precisamente o
papel de Eva Perón no outro
espetáculo.

Férias
Fechou ontem pa-

ra as férias forenses o
Tribunal de Justiça
do Estado.

Reabre dia Io de fe-
vereiro com a posse
de seu novo Presi-
dente, Desembarga-
dor Lourival Gonçal-
ves de Oliveira.

¦ ¦

TRÂNSITO
LOUCO

Teresinha eHildegar-
do de Noronha iam pa-
gando caro outro dia a
imprudência que é um
trânsito louco como o
do Rio parar o carro de
madrugada diante do
sinal vermelho.

Foram abalroados
por trás com uma vio-
lência que poderia lhes
ter custado a vida.

Felizmente, escapa-
ram sem um arranhão,
embora seu carro teriha
virado sucata.

¦ ¦

Campeão
O grande hit das ven-

das de fim de ano no
mercado de videocasse-
tes da Inglaterra é um
filme de duas horas so-
bre a guerra das Fal-
klands.

O documentário, pro-
duzido pela lndepen-
dent Television News,
conseguiu superar até
mesmo os campeões de
vendagem no setor que
eram Guerra nas Estre-
las e Emmanuelle II.

A ITN já avisou que
vai destinar integral-
mente o dinheiro obtido
com a venda do filme
para um fundo de auxí-
lio às vítimas da guerra
e suas famílias.

Roda-Viva
Estava muito simpático o jantar infor-

mal oferecido anteontem em seu aparta-
mento da Lagoa por Tuca e José Zoba-
ran Filho. Entre os presentes, os casais
Leonídio Ribeiro Filho, Fernando Pe-
dreira, Rodolfo Antici, Demostinho Ma-
dureira de Pinho, José Thomaz Nabuco
Filho, Renato Villela e o Sr Luis Fernan-
do Queiroz Matoso.

Em Angra, para o reveillon, Ângela e
Roberto Mallmann.

Silvia Amélia e Gerard de Waldner
seguem na segunda-feira para uma tem-
porada rápida de três dias na Argentina.
Vão ser hóspedes do casal Jean de Ytur-
be ém sua estância de Mar dei Plata.

Casam-se dia 12 de janeiro durante
uma festa no Caiçaras a bonita Adriana
Barbosa e Paul Gaiser, ele um dos pre-cursores e maiores craques do vôo
livre.

O Embaixador e Sra Geraldo Eulálio
do Nascimento Silva passando o réveil-
Íon em Búzios. Amanhã, o diplomata
estará regressando a seu posto em
Viena.

Sandra e Alex Haegler inauguram
hoje sua nova casa em Angra recebendo
um grupo de amigos para uma festa de
reveillon.

Mesa de seis anteontem no jantar de
Un Deux Trois: Ministro e Sra Walter
Pires com os Almirantes e Sras Alfredo
Karam e Otávio Lima e Silva.

Manuel Águeda Filho convidando os
amigos para romperem o ano com ele no
eixo Nino-Antonino.

Isabel e Edgard Hargreaves partem
semana que vem para uma temporada
de descanso em Nassau.

A primeira capa de 83 do Beautiful
People será a jovem Sra Jacqueline No-
gueira Diniz.

Zózimo Barrozo do Amaral
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ÇSu CHURRASCARIA LEME O churrasco como você gosta È
Q^ficOMA ATÉ...FICAR SATISFEITO Rua Rodolfo Dantas.16- Tel.: 541-5898 (Ao lado do Copacabana Palace)

Aí&* "A ESCOLA DE SAMBA
EM PAINEL"

Ciclo de palestras visando a discussão sócio-político-cultural sobre
as Escolas de Samba.

TEMAS ABORDADOS:
Samba Tradicional / História e Comportamento; 0 surgimento das Escolas de Samba: Blocos.
Ranchos e Sociedades / Influência nas Escolas; Samba Enredo e Evolução; Quilombo ou a busca
a tradição; Organização e Estrutura; 0 Desfile / 0 Grande Espetáculo; Enredo; 0 teatro da Escola
de Samba; A figura do carnavalesco: importância e criatividade; Cultura Popular / Cultura Erudita;
0 samba como interesse mercadológico / Utilização publicitária dos enredos: 0 Compositor / Di-
reitos de gravação e editoração; Relação com o Estado; com a empresa privada; Importância para
a rede hoteleira; legalização e registro.

CONFERENC1STAS:
Ricardo Cravo Albim: Hiran Araújo: Albino Pinheiro: Martinho da vila; Rubem Confete: Mazinho:
Fernando Pamplona: Arlindo Rodrigues: Rosa Magalhães: Licia Lacerda; Maurício Mattos;
Walter Pereira; Alexandre Gedey; Coronel Annibal Uzêda; Caribe da Rocha; Alberto
Motta Moraes e Carlos Alberto Diogo de Souza.

Data: d» 04 a 27/01 (às 3"s e SS-leiras). as 20 horas
Local: ^idilôrio 73 da U E R J. (Maracanã)
Inscrições: Agências de Classificados do Jornal do Brasil. Ipanema — Rua Aníbal de Mendonça, 108 ll
Centro — Av. Rio Branco, 135 lj. C. Tijuca — R. Gal. Roca. 801/lj. B.
Informações: 267-5600 ou 270-3938

produção e coordenarão: emcena comunicações e empreendimentos ltda.

colaboração
RIOTUR i_ APOIO CULTURAL

JORNAL DO BRASIL
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DDTIZAÇAO - CUPIM

ZONA SUL - 247-9797
ZONA NORTE - 248-9797
í UM POUCO MAIS i-ARO MAS E MUItO MELHOR

SHOW MARILTS
A MARIITS CHURRASCARIA convida para o sensacional

SHOW PIROTÉCNICO
que fará realizar dia 31/12/82 às 24 horas.
Local: Av. Atlântica em frente ao n° 290 — Praia do Leme

(FELIZ ANO MARIU'S)

¦ vu! lnP° f^frm*!
REVEILLON TROPICAL

O&AR DO VOeiRO
-¦—- espaço de lazer e culrura

Cr$ 2.000,00 por pessoa, com direito ao
show de VICENTE LOPES, ceia com frutas
tropicais, piscina e, pela manhã, caldo de sururu
e feijão.

RESERVAS: 399-8921
Rua Daut Peres, 92, lado direito do Viaduto do
Canal de Marapendi,. Barra da Tijuca

_sft_B_as(-MBr_

em cores e padrões
a sua escolha.

ÍO 0STR0WERC0M.
E IND. LTDA.

RUA MARQUES DE
ABRANTES, 178-lj. D.
Tels.: 551-6598-551-8248

m Restaurantes - Shows - Bares e Boates
PROGRAMA PARA O SEU LAZER

_ASMO.HOJÍE_ CARNESI •¦¦ - •¦¦  _ __ .
D r)\~\ A \/|\/A 

— você .também esta convidado. Partiope"do reveillon mais alegra ao Rio Só podia ser na
I» \J U/-\ VIVM RODA VIVA Casal paga CrS 13.000.00 c/direito à cera e champagne Carnaval animado porduas orquestras (muita agitação) Ambiente familiar Nao perca. Av Pasteur, 520/295J045 (ao lado do bondinho do Páo deAçúcar).

COM SHOW . I
— Prepare-se, a partir do dia 5 de janeiro o mais engraçado show de 82 estará de
v°Ha. Ê Chico Anísio, sempre de 4" a sáb. Jantar ope. e mús «o vivo Antigo

dp°^âD-lnf 
398"44S7 » 398-54 15 Aooio cultural M.nalba. égua pura de montanha. E de 26 a 29 de jan . orquestra de

VELHO GALEÃO

L~ COZINHA INTERNACIONAL,

Ia 
D IQ — Nada mais reclu'nlado do que começar 83 saboreando a irresistível cozinha internacional do 14 BIS*T DIO Grande atração: buffet frio e quente. Em anexo, o sell-service do TECOTECO e JATO-BAR c'mús ao

vivo. Func. 24h por dia. Aeroporto Santos Dumont. T 262-6511

_ TRIPLA OPÇÃO

RIO'S be você quer começar o ano novo com pe direito, vâ correndo se diven-r no seu complexo
gastronômico e de prazer A sua escolha restaurante francês (almoço e tantarl, piano-bar cTony Tno

Edson Marinho, e cerveiana oe frente po mar Parque do Flamengo tem frente ao Morro da Viuvai. T 551-1131
Esta coluna é da responsabilidade ae Ney Machado e Sieiro Netto do Grupo Certa de Imprensa Tel 223-4122.
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DIA 31

O SEU TRADICIONAL

REVEIIXO.Í
Ceia completa. Música ao

vivo para dançar até às 23h,
quando apresenta-se o cantor

Cy Manifold. A meia-noite,
carnaval com duas orquestras

Até o amanhecer.
Não perca

Reservas com a serência: 248-3663 * 264-6659

Rua Marquês de Valença, 83.
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PEANUTS CHARLES M. SCHULTZ

SEU IRMÃO/ O MAR-

MANDOU l

VAI VER, NÃO EN-
TENDEU AQUELE S&J
PAPO DE BARÃO VER-
MELHO, âOPWlT

CAMEL» ETC E TAL...ir
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BOM, <3A' é HORA
DO JANTAR. ONDE
PRETENDE COMER?—zzrj/—
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O MAGO DE ID BRANT PARKER E JOHNNY HART

UMA
ASA DE
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BELINDA DEAN YOUNG E J. RAYMOND
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GARFIELD
S TÕ FARTO DESSA \
f BOBAGEM DE AUTO- )v, SUPERAÇÃO /

9-11 JrfW f)Wte

/-* SOU GORDO, \
{ PREGUIÇOSO E )
C MAU CARÁTER!]

JIM DAVIS

f_\ AD(\AlRO TUDO)
( ISSO NUM GATO!)

© 196Z United Foatufe Syndlcale. Inc

FRANK E ERNEST BOB THAVES

E COMO ESTAMOS TRANSFE-
RINDO^VOCÊ PARA A CLASSE
ECONÔMICA,FAÇA O FAVOR
DE DESCER A BAINHA i3

CENTÍMETROS, PELO
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TUDO PRONTO
PARA RECEBER

O ANO NOVO
AS 

luzes do novo ano já es-
tão brilhando. Clubes, res-
t^urantes, churrascarias,
bares da moda, gafieiras,
por toda parte a festa já

está pronta. Para os que gostam de
passar o réveillon entre comes-e-be-
bes, mas fora de casa, há programas
para todos os preços e sabores. O
caderno Divirta-se oferece — aos me-
nos precavidos que ainda não fizeram
suas escolhas e reservas—um serviço
completo de todos os lugares do Rio
em que é possível comemorar a passa-
gem do ano. E também cinco suges-
toes de roupas — do vestido leve,
tomara-que-caia, em algodão, ao tafe-
tá branco com babado e um ombro só
— possíveis de adquirir em algumas

das melhores butiques cariocas, até
as seis da tarde de hoje. Para todos —
inclusive para os que preferem ficar
em casa, festejando em família — há
as dicas de uma especialista de como
manter o peso sem deixar de comer e
beber. Quem for sair, para o réveillon
ou para a praia, não deve esquecer os
cães e gatos de estimação: as bombas
e os foguetes de meia-noite são muito
perigosos e o melhor é deixá-los aos
cuidados de uma clínica veterinária.
E muito principalmente não esquecer
òs filhos pequenos. Já pensaram num
réveillon de/ou para as crianças, com
bolas,_confete, sanduíches, brincadei-
ras? É bom pensar, pois festejar a
chegada do ano não é privilégio de
gente grande.

7*77
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Nas páginas 6 e 7, o RÉVEILLON em cima da hora
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CRIANÇA
TAMBÉM ADORA"REVEILLON"

Maria Helena de Almeida

DEIXAR 
com os avós, man-

dá-las para a casa de algum
parente fora do Rio, pedir à

empregada que abra mão de sua
noite de Ano Novo para ficar com
as crianças, ou até mesmo ficarem
os pais em casa vendo o ano che-
gar em companhia dos filhos. Tu-
do isto pode acontecer. Mas Ré-
veillon infantil? É coisa de que
não se ouve falar. A festa é para"gente grande", e dela os peque-
nos não participam:

São ignorados e postos na
cama — diz Henriette Marie —. Os
pais mais liberais ainda consen-
tem que fiquem acordados até a
meia-noite para tomarem uma
garrafa de champanha.

Renata Amaral, que trabalha
em decoração de festas infantis,
nunca recebeu encomenda para
preparar uma festa de Reveillon,
mas acha a idéia ótima. O difícil
para ela é saber se haveria aceita-
ção por parte dos pais.

Dia 31 as pessoas se tornam
tão egoístas, pensam apenas no
seu Reveillon.

Mas que tal experimentar? O
tempo não é muito, conseguir ser-
viço fora já não dá mais, mas, se
houver animação, a festa pode ser
realizada. Quando se pensa na ale-
gria das crianças, vale tentar. E
uma vez tomada a decisão, é pôr
mãos à obra.

Se houver por perto uma pape-
laria, Onde comprar umas bolas de
soprar (é a vez de o papai pôr seu
fôlego à prova soprando as bolas),
confete, serpentina e, quem sabe,
algumas máscaras para pendurar
nos cantos da sala, a casa já ga-
nhará o seu clima de Reveillon.

Depois é abastecer a geladeira
de bebidas — cocas e guaranás
podem ser encomendados no bar
mais próximo — e organizar um
mutirão para a preparação de san-
duíches. Se alguém se encarregar
de fazer e enrolar os imprescindí-
veis brigadeiros — as crianças ain-
da os preferem às tradicionais ra-
banadas — ótimo. Se não, alguma
coisa terá mesmo que ser compra-
da já pronta.

Nesta hora ganha ponto quem
mora perto de bar, padaria ou
lojinha de doces. O que não quer
dizer que, com um pouco de boa
vontade, náo se possa buscar mais
longe, inclusive encomendar algu-
ma coisa pelo telefone. Com a van-
tagem de no dia 31 o comércio
ficar aberto até às 18 horas.

O 
horário da festa é outra
questão a ser decidida. Por-
que se for marcada para as

seis horas, por exemplo, quem ga-
rante que o seu término não vai
coincidir com o horário de muitos
pais estarem se preparando para o
seu Reveillon? Sem falar naque-
les amiguinhos já useiros, nos dias
de festa, em esticarem mesmo nos
colchões da casa.

E uma vez decorada a casa, as
bebidas postas na geladeira e
prontos os sanduíches, vem o ar-
rasta móveis para que os mini
convidados tenham por onde se
espalhar. Sem se esquecer de sele-
cionar previamente os discos já
que Reveillon e música são duas
coisas estreitamente associadas.
Ainda que, dependendo da idade
dos convivas, o esconde-esconde
ou as correrias pela casa ainda
não tenham cedido a vez aos pri-
meiros passos de dança.

O resto fica por conta do im-
pro viso, numa festa em que, pela
novidade ou o inusitado, tudo po-
de acontecer. Até mesmo os pais
aderirem e a festa ir mais longe do
que o previsto.

Carlos Meiqulta
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Informal: calça jeans branca, com faixa
sobre o cós e bata ampla, em algodão
(Dijon)

PARA AS
INDECISAS,
O MESMO
BRILHO,AINDA
QUE EM CIMA
DA HORA

SE 

você não sabe ainda qual a roupa que vai
usar no reveillon, aqui vão cinco sugestões.
Não se aflija, todas as lojas mencionadas
funcionarão hoje até 18h, e sáo algumas das
principais butiques do Rio.

Um vestido leve, no estilo tomara-que-cala, feito em
algodão com saia em bordado inglês, tem a grandevantagem de poder ser usado em qualquer ocasião. É
sugestão da Dijon. Acompanha uma gargantilha de
madeira, com três voltas. O preço, de acordo com a
gerente Yara Fonseca, é Cr$ 120 mil.

Ainda na mesma linha da descontração, a Dijon tem
outro modelo, composto de uma saia de organza com
três babados e uma blusa de musellne cheia de aplica-
ções e paetês. Cai bem uma sandália branca cheia de
detalhes em dourado. O brinquinho é de strass. O
conjunto todo sai por Cr$ 154 mil 500.

Um conjuntinho de bata, na base da popeline branca
e aplicações bordadas no ombro — Cr$ 45 mil — Vai de
melhor companhia com a calça branca jeans, por Cr$ 27
mil. É a terceira sugestão da Dijon, e pode ser usada
solta, presa por uma faixa branca, ou para dentro da
calça, com a faixa, dando acabamento, sobre a cintura.

Agora, é a vez do tafetá branco com babados e um
ombro só/modelo da GregórioFaganello. O brinco podeser de cristal e pérola, fazendo um jogo com os sapatos
de pelica brancos ou vermelhos. O vestiário custa Cr$
130 mil, o brinco sai por Cr$ 14 mil 800 e os sapatos, Cr$
22 mll 900. Este é um dos modelos mais quentes, dos quemais agradam, segundo a gerente Ada Holanda.

Roupas leves e práticas, recomenda a Blu-Blu. As-
sim, o estilo predominante é o tomara-que-caia em
popeline branca, detalhes em fustão branco. Como enfei-
te, um lírio de plástico. Tem também a vantagem de ser
usado em qualquer ocasião. Seu preço é Cr$ 30 mil, e o
enfeite, Cr$ 1 mil 500.

No Rio, as lojas revelam este ano uma tendência
para menor sofisticação, dando mais importância aos
aspectos práticos das roupas. As mais leves, esportivas e
descontraídas ocupam lugar de preferência entre as
consumidoras, sobretudo pelo fato" de serem aproveita-
das após os festejos.
Endereços:
Dijon — R. Garcia D'Ávila, 110.
Blu-Blu — R. Vinicius de Morais, 111.
Gregóriò Faganello — R. Garcia D'Ávila, 129..

IMPROVISOS DE
FIM DE ANO

A 
moda sugere começar a adotar o preto, que vai
ser a cor de estilo np ano que vem; Guilherme
Araújo, o promotor da festa de Reveillon no Pão-

de-Açúcar, já acha que é uma noitada de todas as cores;
e as crenças e superstições mantém o uso do branco.
Portanto, é de branco que continuaremos passando a
meia noite de 31 de dezembro de 82 para Io de janeiro de
1983.

Nào faltam idéias nas lojas e boutiques cariocas,
desde os conjuntos de bermudas e camisetas, para quemsó vai passear pela beira-mar, até os deslumbrantes
modelos cintilantes de Marklto, na Fiorucci, com preços
que podem chegar aos Cr$ 280 mil. E quem resolve
festejar na base do de repente? Vamos aos velhos
improvisos, que são divertidos, diferentes... e econômi-
cos, uma palavra bem-vinda neste fim-de-ano.

Os homens partem para a faixa na cintura, que tira o
ar rotineiro das calças e camisas brancas de todos os
dias. Tênis ou top-siders são complementos. No caso de
festas mais luxuosas, vale seguir o estilo do maquilador
Tadashi, muito elegante no casamento da manequim
Cristina Brasil: estava de terno de linho branco, camisa
branca e faixa larga na cintura, feita com linho bege.

As mulheres têm mais originalidade. O desenho
mostra algumas idéias:

o maio ou collant branco, com sarouel feito de Kanga
de praia ou lençol cortado ao meio. Amarre duas pontasna frente da cintura, passe o restante por entre as
pernas, e drapeando bem, prenda por dentro do primeironó. Uma flor atrás da orelha completa o ar exótico.Estilo punk (há quem chame também de FMI, pelo aresfarrapado e pobre). Corte em tiras um camisetào,amarre uma faixa ou cinto dourado na cintura e uma
bandagem no pulso, com pulseira. Óculos bem escuroscompletam.

Para cair na piscina ou amanhecer na praia, umcamisão masculino, preso por faixa, sobre um biquíni,como um minivestido.
Por último, o conjunto formado por uma calça corta-

da pouco abaixo,dos joelhos — pode ser um velho jeansbranco — e uma fronha com abertura para os braços.
Colares havaianos lembram o carnaval que vem por ai.Os cabelos também merecem arranjos diferentes.Longos, com flores de plástico sobre uma orelha (verda-deira vai murchar depressa); as fitas dos presentes deNatal (Como? Jogou fora? Compre outra nas Lojas
Americanas ou na papelaria da esquina) arrematam
cabelos curtos ou coques no alto da cabeça. E um
filozinho branco enrolado no rabo-de-cavalo dá o toque
feminino, (lesa Rodrigues)

¦<-\%i^_i_é___WW_WW_W_\ DBrJB?Jüi

^Üfll __W^'y ^Üb ÍÜ

'':^_____\ WWW______t^''-?.'- v /^IJIMsB

¦ -«rolSSHSfll __^^ ^h!m|

Üf ; VVV Ví SffiPPpP ^M
<§§§£& s j______fSÊ__t__W0^: : ^Bfl
Mj&M '¦' M ;âsH»iPiÍP? ví-ov lnl
%$&$¦¦ líi íÊmÊÊÊIW*^^' ¦¦'¦¦¦¦¦< .:;:.¦¦ ^^jr^^^fflK|ff^^gg

^SíaSffS ¦ '¦ : '^^S^SSÍ*^^' ¦'¦'¦'' ''•'"*" ' -4:.:' ¦ \«SÍ3W'>ÍJLV Ji<<$ggg& . :>¦- -¦-¦ -^•ísS^íí;"¦•¦-¦'¦¦' ¦ TC»BC¦¦¦ ¦? v3

WjgÊjsS^- '¦ §--&iÊfi&í'~ ' * '¦'¦¦ ^ifin^HB

Jovial e romântico: Ainda e sempre os babados, em decole de ombro-só e
saia enviesada, flutiianlc (Gregóriò Faganello) i V.i
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Todos brancos, os improvisos das festas de Réveülon seguem a moda mais atual
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ESCOLHA
AQUI À
SUA FESTA

presença de Maria Alemã num show que terá inicio fls
23h. Alrjm disso, ceia, champanhe e carnaval, por Cr$ 10
mil por pessoa. De madrugada será servido um caldo
verde para os participantes da festa

CENTRO
Bltt» Club* — Rua Froi Caneca, 4. A gafieira prometa

rriüita animação no baile que começa a partir das 23h no
dia 31. O grito de carnaval será dado no preço único de
CrS 2 mil por pessoa, com bebidas a parte

rÕaM Nlo» — Av Rio Branco. 277 Tel 262-0679. Com
dois preços, a noite da passagem do ano promete ser
anjrnada. Por CrS 6 mil, da direito a ceia ou por CrS 3 mil
saa mesa. As bebidas sáo a paite e a ceia será á base
déperu à moda do Cale com maionese de batatas. A
festa começa a partir das 9h, e não há reservas.

—rWdantina — Praça Tiradentes, 79. Telefone-para
rasjsrvas: 267-0507. Organizado por Albino Pinheiro e
jaguar, este é o 19° reveillon da dupla. A partir das 22h.
?70.rquestras váo animar b ambiente com samba e
música para dançar. A entrada é CrS 2 mil por pessoa,
Que dá direito à entrada e.h mesa. Ar, bebidas sào à
pajte e também para comer um angu.
"5_|

Clroo Voador — Arcos da Lapa — Ao som de duas
Orquestras (uma será formada com as atrações deste
ano do Rock Voador) com música para dançar até as
24b. a festa do circo promete animação O preço de CrS
3.mil inclui apenas o café da manha que será servido no
lim da madrugada. A ceia será opcional e custará CrS
600 O menu foi preparado pelo ator Zózimo Buhul e
consta de lentilha esperta (para dar boa sorte), bacalhau
corti arroz de brócolis e salada de frutas e legumes. Às
24h será mostrado uma retrospectiva em telôes instala-
aos, mostrando as atividades do circo este ano. Depois
segue o carnaval até a madrugada. Vendas antecipadas
(^bilheteria do Circo.

PRAIA VERMELHA
.Roda Viva — Av. Pasteur, 520. Tel 295-4045. Um

casal poderá divertir-se na churrascaria, peto preço de
Cr$ 13 mil. tsto dará direito a ceia, champanha e
sobremesas. As bebidas sáo à parte. O menu da ceia
èéré presunto tender, peru i\ brasileira, salada de peixe
farofa. A partir das 22h. 2 .bandas carnavalescas anima-
ráo a noitada até o fim da madrugada.

Reveillon colorido no Páo.dt Açúcar — Av Pasteur
52Q. Praia Vermelha. Tel para reservas 287-7749 ou 541-
3737- A festa será'a primeira:? trocar o branco tradicio-
nal dos trajes pelo colorido, segundo Guilherme Araújo,
o promotor do evento. O ingresso individual custa CrS
10-mil. já com o ingresso incluído. Jantar em duas
opções por CrS 3 mil. As bebidas são à pane. O início do
baile está previsto-para as 23h e a música será da
Orquestra do Maestro Zezinho. Os ingrossos estáo
flerido vendidos também na çstação inicial do bondinho
na Praia Vermelha.

BOTAFOGO
•. Sol e Mar— Av. Repórter "Nestor Moreira. 11 — Tel
295-1947 ou 295-1997. Qs participantes dosta lesta
terão direito a serem recebidos por havaianas e começa- .
rèrri com drinques polir_sios."-aióm do buffet. que inclui
pOrco assado (sinal de boa sorte no Havaí), frutas, doces
e-tortas. Com início às 22h, á festa contará ainda com
üm, bale havaiano e coreografia de macumba para
saudar o ano: novo. Tamoem serã servido café da
manhã, e o preço será de Cf$ 12 mil por pessoa, Sào
necessárias reservas.

lata Clube do Rio — Av. Pasteur. s/n°. Tel. 296-rl482
•w;*0 clube tem dois preços para a sua festa de
reveillon: sócios pagam CrS',6 mil e convidados CrS 9
cnilt'A banda do Cordão dp Bola Prola animará a festa, a
partir das 23h, num cenário decorado de maneira
tropical. O preço dá direito a mesa e a ceia. A bebida
Será cobrada à parte. Além disso haverá urn sorteio de
Onria passagem pára a Flórida e uma estada por uma
semana. No baile, nào será aceito nada além de dinheiro
para pagamento das bebidas,

•„'Caiwcao -• Av. Venceslau Brás. 21b. Tel.: 295-3044
flu 295-9796. Por CrS 4 mil 500 por pessoa, o convidado
tÁfn direito apenas a mesa e a música, sendo o cardápio
<Ja,peia e as bebidas pagas à parte. O serviço é a la
carie, e a comida preparada por Maria Thereza Weiss. A
0artir das 23h, música ao vivo com a Orquestra do
Maestro Formiga. Convites à venda na porta.

Bateaumoche — Av Reoórter Nestor Moreira, 11,
Tel- 295-1947 ou 295-1997. Dois barcos partirão do piei
às 21h30min e os participantes da noite terão direito a
um drinque polinésio na chegada, colar havaiano, ceia e
champanhe. A música a bordo será de fita o tambóm
terá um conjunto de samba. Serão sorteados convitos
t)ár^ uma noite na boate em terra. No fim da madrugada,
será servido café da manhã a bordo, O preço por pessoa
é de CrS 18 mil. É necessário reserva antecipada.

LEME
'Werldien — Av Atlântica. 1010. Tel: 275-1122. Este

ano o hotel terá várias possibilidades de opção para a
noite de reveillon. No restaurante Saint-Honore haverá
uma ceia em cujo menu constam: Medaillon de lotte
au champagne, Chnpon farei nouvol an e Salada aux
noix Mais meia garrafa de Moet ot Chandon e uma
sopa do cebola durante a madrugada. O som fica por
conta do conjunto Fogueira Três e o preço por pessoa
será de Cr$ 37 mil 500. No Café de La Paix. no andar
térreo, por CrS 6 mil 500 pode-se degustar uma ceia
sem bebidas incluídas. No menu Crema da concom-
bre glQceó, L'assiotto de crovettes e medaillon de
veau. Também acontecerá o Reveillon Exotic, na Boite
Regine. dividido em partes. Às 9h, Bufê tropical na
piscina do hotel, às 24h champanhe na praia, com show
pirotécnico, e depois carnaval na Boate, com apresenta-
çáo de Escola de Samba, também está incluído no
preço do CrS 28 mil 500 por pessoa um café da manhã
servido a partir das 5h na piscina, E mais, a bebida é livro
no bufê o dá direito a duas taças de champanhe na
boate. O traje exigido é o branco ou tropical.

Copacabana"
Golden Room do Copacabana Palace — Av Atiàntj-

ca, 1702. Tel: 257-1818. A lesta desto ano terá ceia
assinada pelo chof Jaan Clauda, além de duas orques-
trás que se revezarão na animação. O preço de CrS 25
rijil por pessoa inclui um coquotei de champanhe,
servido na varanda, a ceia e show pirotécnico à meia-
noite em frente ao hotel. O traje exigido é branco e os
convivas pagarão as bebidas à parte. Aceitam reservas
antecipadas.

Rio Palaoa Hotal — Av. Atlântica. 4240. Tel.: 521-
3232. A passagem do ano será animada no hotel, que
contará com trinta músicos, passistas e sambistas,
começando a funcionar a partir das 22h. Além disso, úm
buffet de pratos frios e quentes, mais sobremesas e o
café da manhã servido na pérgjla da piscina. O preço ó
de CrS 25 mil por pessoa, mcjuiiído ainda uma garrafa de
champanha nacional Também a boate do hotel, Che*
Gastei, promove reveillon cora 200 pessoas, com
direito a buffet e champanhe Moet Chandon servida
durante toda a noite. O preço poi pessoa é de Cr$ 12 mil
500. O som será de música ai fila. \—
e Othon Palace Hotel — Av. Atlântica, esquina com
Xavier da Silveira. No réveÍllon| a ceia será servida no
restaurante Estância, a partir das „0h30mm. O preço
será de CrS 9 mil por pessoa, cbm acréscimo de 10%
No menu da ceia. crevettes tropical, peru á nouvelle
era. bomba glacèe e rabanadas. Cada casal tem d>reito
a uma garrafa de champanha e água mineral. As outras
bebidas sáo à parte. Musica será dada pelo trio habitual
do Hotel, também a partir dac,20h30min. Reservasno
ramal 1700 pelo telefone 2556812.

New Jirau — Rua Siqueira5 Campos. 12 Tel 255-
5864. Este ano a borta comemora 27 anos. enfeitando a
noite com flores e bambus. O traje exigido e em branco
e ouro e por CrS 10 mil cada oassoa terá direito a uma
ceia composta de peru à Califórnia, tarteletta e vol-au-
vant de camarão e ao café da manhã, servido apôs as
4h da manhã. As bebidas sâo ãfparte, sendo incluídos no
preço apenas refrigerantes e água. E necessário fazer
reservas.

Mykonoa — Rua Cupertino Ourèo, 177. Tel: 294-
3622. Por CrS 5 mil 500, cada pessoa terá dirnilo a
canapós e ceia com sobremesa, sondo apenas as
bebidas à parte. A música será do fita, como ô normal na
boh«. 0 mahu será peru a brasiloira e tortas de Irutas
geladas, e a festa começa a partir de 22h30min e as
reservas podem ser foitas também pelo telelone 294-
2298.

706 — Av. Ataulfo de Paiva, 706. Tel: 294-3622.0 bar
programou uma noite animada pelo Trio Sam o o
conjunto do Cidinho. Será armada uma tenda colorida, e
os participantes deveráo estar com trajes tropicais. Por
Cr$ 6 mil por pessoa, tem-se direito a ceia. corriposia de
canapés, peru á brasileira e tortas geladas de Irulas,
com as bebidas a parte.

Carinhoto — Rua Visconde de Pirajá. 23. Tel: 287-
0302 e 287-3579. A passagem do ano será animada por
dois conjuntos, ao preço de CrS 10 mil por pessoa. Cada
convidado tem direito a ceia, com peito de peru.
saladas, toumedor haval, vinho Marjolet, refrigerante e
água. A sobremesa também está incluída, além de 1
champanha para 4 pessoas. A casa recomenda re-
servas.'

BRASIIEIRINHO — Rua Batáo da Torre, 334-A. Num
ambiente típico de cervejaria do 1920, o local vai estar
aberto ao público a partir das 17h30min do dia 31.
servindo choppe, salgadinhos. bobó de camaráo e três
tipos de.salada. além de todas as bebidas. Nào há preço
fixo, o cliente paga pelo que consumir.

CASTELO DA LAGOA/CHICO- BAR — Av Epitácio
Pessoa, 1660. O restaurante estará funcionando neste
reveillon em conjunto com o bar, que pelo preço de CrS
8 mil por pessoa, o cliente tem direito a ceia com pato
ou toumedor ao Chicos. vinho chileno, refrigerantes e
água, sobremesa o 1 garrafa de champanhe para cada 4

pessoas, Duas orquestras animarão a festa, que come-
ça a partir das 2?h.

leblon T~
Plataforma — Rua Adalberto Ferreira. 32. Leblon,

Tel.: 274-0746. No segundo andar da casa haverá a ceia
de reveillon, seguida de ihow de mulatas e a partir das
24h carnaval animado por 2 bandas. 6 cantores e 18
ritmistas. O preço é de CrS 15 mil por pessoa, com
bebidas nacionais à vontade, O menu da ceia será
melào com presunto de entrada, toumedor plataforma
com legumes e cassata de frutas tropicais, servida as
20h. Sáo necessárias reservas.

VIDIGAL
Rlo-Sheraton Hotal — Av Niemayer, 121. Tel. 27.1-

1122. Este ano o hotel promove duas festas, ambas no
dia 31. No O Casario, por CrS 5 mil 800 por pessoa,
haverá churrasco especial, em estilo buffet. a partir das

.19h30min, incluindo meia garrafa de champanhe por
casal. Além das carnes, guarnições variadas e sobreme-
sa. A bebida ó à parte. No restaurante Sarau, será um
jantar em estilo buffet, também incluindo meia garrafa
de champanhe por casal. Preço CrS 7 mil 200 pc
pessoa. Começa às 20h. No menu, frutos do mar no
abacate, pirâmide de lagosta, além das sobremesas
incluídas no preço, mas sem bebidas. No dia Io. almoço
na churrascaria, tambóm buffet. a CrS 2 mil 800 ou
feijoada completa no Mirador, com música ao vivo, a CrS
2 mil 600.

SÃO CONRADO
Hotel Nacional — Av Niemayer, 769 — Tel: 399-

1000, 399-0100. Por Cr$ 15 mil por pessoa é possível
degustar um jantar francês com show de samba, às 24h
champanha e carnaval. Depois das 22h. só acaba a festa
às 5h30min, quando ó servido um café da manha. O
jantar inclui uma garrafa de champanha e o menu é o
seguinte: Corbeille feuillette de crevettes montua,
conur de charbiais sauce bordelaise, pomme dauphi-
ne e torte glacóe. A festa será no salão George
Washington e as reservas podem ser feitas pelos
ramais 12 ou 13.

o Hotel Inter-Continental — Av. Litorânea. 222. Tel.
399-2200, ramal 308. Três programas diferentes estarão
acontecendo no hotel neste fim de ano. No restaurante
Monseignaur, à luz de velas e som do pianista Alcyr
Vermelho, haverá ceia e os participantes estáo convida-
dos para uma taça de champanha no bar Jak.ui.-com
música para dançar do QuintetoPaulo Braga. Preço por
pessoa: CrS 8 mil 200. Ao redor da piscina, duas bandas
se revozaráo animando a noite numa outra festa. Além
de buffet com 60 pratos, haverá fogos de artificio à
meia-noite o será servida sopa de cebola de madrugada,
tudo por CrS 8 mil 900 por pessoa. Na boate PapHJon o
ingresso de CrS 5 mil 700 dá direito a 4 drinques
nacionais,'1 taça de champanhe à meia-noite e sopa de
cebola e macarronada no fim da noite, além do som do
discotecário Ròmulo.

Da Vinci Bar — Largo de São Conrado, Sâo Conrado
Tel: 322-3133. O reveillon será no bar, e conta com
ceia. 1 champanhe para 4 pessoas e música por conta
da orquestra da casa. O preço é CrS 6 mil e cada um
poderá degustar o menu peru à Califórnia, siri recheado,
tournedos da cnsa, profrteroles atóm de 1 garrafa de
vinho chileno. A festa começa às 22h,

Cervejaria Chucrute — Estrada da Gávea, 870. Tel
399-4974. A festa de róvnillon da cervejaria será
animada pelo som da Rio Jazz Dixieland Band até a
meia-noite, seguida por um carnaval animado. Por CrS 7
mil 500 por pesoa. Estáo incluídos ceia, salgadinhos de
entrada, 1 garrafa de champanhe, chope e caipirinha.
Reservas antecipadas.

La Bintrò — Rua Fernando Mondes. n° 7. Copacabana.
O restaurante estará funcionando normalmente, sem
decorações especiais, aberto para o público avesso a
comemorações, nesta sexta-feira, dia 31 No dia Io do
ano, além do cartiâp'0 normal, haverá a tradicional
feijoada, que comemora os 30 anos do restaurante,
completos em 1982.

IPANEMA
• Hlpopotamo» — Bua Barão da Torre 354. Tel. 247-
0351 A festa começa a partir das 23h e por CrS 25 mil
por pessoa pode-se degustar .3 ceia. que inclui paté de
poitton sauce crevette». Dinde aux marrou pomme
dauphine ¦¦ de sobremesa La belle Helena O traje e
esporte tino e as bebi_*i seráo pagaé à parte A boate
esta aceitando resena» doa sócios e convidados

• Cèaar Park Hotel — Av Vieira Souto. 460 — Tel
287-3122. O hotel programou o Oinner Gourmat. que
será uma ceia elaborada ceio Chafe Gerard Boviw com
a música ao vivo do quaneio Mario Negrão Servido no
restaurante Petromus. o menu inclui apeníivo de cham-
panhe, patè de pato. coniommé ao vinho, mousse de
trutas e salmão, pratos quentes, tonas doces e café O
preço por pessoa é oe C-S 8 m;l com ma;S 10% e as
bebidas â parte. A partir das íh da madrugada, até as
12n será servido no restaurante Peironius o bre««-la«t
de rèvaillon uma pedida interessante para a saida dos
bailes. Inclui frios, quentes, frutas, café e sucos, além
se champanhe. O preço e CrS 2 mu 500 por pessoa

• A Desgarrada — Rua Batáo da Torre. 667. Ipanema
Tei 239-5746 e 259-5526. Esta testa contara com a

BARRA DA TIJUCA
• Nevada Praia Clube — Av. Sernambetiba. 3 650 —
Tel.: 220-6616 e 399-1945. Ao som de duas orquestras,
o clube promove es|e ano um reveillon que tem preços
diferentes para homens e mulheres. Cavalheiros pagam
Cr$ 2 mil 500 e damas CrS 1 mil pelo convite individual
Pode ser adquirida úma mesa para dois casais, ao preço
de CrS 7 mil. Bebidas e comidas sâo à parte.

Cassino Royale — Estrada do Joá, 2 670. Barra da
Tijuca. Tel: 399-3311. No mesmo local haverá duas
festas, No restaurante, um jantar com stroganoff, peru
à brasileira ou à Califórnia, I champanha para 4 pessoas
e um prato de frutas terá o preço de CrS 4 mil por
pessoa, sendo a animação por conta das 2 bandas que
tocarão durante a noite. Na discoteca, por CrS 2 mil 500
por pessoa, também' há divertimento para quem nào
quer cear. Dá direito a 2 drinques, e começa depois das :
22h. Reservas sô pessoalmente, no endereço acima

BAR DO VIOLEIRO — Rua Daut Peres, 92. Barra. Tel'
399-8921. Esta testa terá show de Vicente Lopes, além
de ceia com Irutas tropicais. A piscina estará aberta
durante a noite Pela manha, a casa oferece caldo de
sururu e feijão. 0 convite custa CrS 2 mil por pessoa.
rnas as bebidas sào pagas à parte.

JACAREPAGUÂ
Gruta do Bario — Rua Cândido Benicio. 2 113

Praça Seca. Tel: 392-8022 e 392-9922. A cera que a casa
ofetece compõe-se de churrasco a campanha, chope,
refrigerante e vinho de garrafa. Cada 4 pessoas tem
direito a uma garrafa de champanha. Duas bandas e um
conjunto farão o revezamento para a animação nào
acabar durante a noite, O preço por pessoa será de CrS
5 mil.

Club» Floresta — Estrada do Bogamville. 442.
Jacarepaguâ. Tel 399-1445 Ao som da banda do Sodré,
num cenário todo decorado especialmente para a noite
o clube oferece ceia â base de peru e champanha, mas
as outras bebidas sào à pane. A festa começa às 23h, e,
depois de 24h, será carnaval. Reservas pessoalmente
no clube. O preço é de CrS 5 mil por pessoa.

TIJUCA
Rincão Gaúcho — Rua Marquês de Valença 83

Tijuca. Tei. 248-3663 por CrS 7 mil por pessoa, cada um
poderá comer uma ceia a base de peru ã brasileira,
churrasco à campanha, melào com presunto e de
sobremesa tona de chantilly Música por conta de duas
orquestras com som de carnaval e show do cantor Cy
Manffold Para cada 4 pessoas será servida 1 garrafa de
champanha.

AABB Tijuca - Rua Haddock Lobo. 227 Tel. 228-
8080. Há duas opções de preços para o reveillon no
clube. A mesa de 4.iugares custa CrS 2 mil, com direito a
uma champanha, e o convite individual custa Crí 1 mil
200. A ceia será opcional, a base de peru à califorma.
com as bebidas à pane. O som será dado pela Banda
Real. depois das 23rt

NO MAR
Reveillon Tropical — A bordo de uma lancha de 2

andares, toda decorada, por CrS 16 mil 800. cada pessoa
poderá dar a volta nas praias da ba»a de Guanabara. Está
incluído no preço, coquetel, salgadinhos, ceia. bebidas a
vontade e música ao vivo com um conjunto. À meia-
noite, fogos de artifícios e champanha para os convida-
dos. A saida será âs 22h dodia 31. diretamente da Praça
XV e de Niterói Para reservas, o telelone é 235-4847

Paisamar III — A bordo de um navio com capacidade
para 300 pessoas, que pane da Manna da Gtóna ôs 21h.
quern quiser participar vai certamente ter um animado
rèvaillon Além do carnavai durante a madrugada,
haverá thow pirotécnico à meia-noite. A ce*a contará
com 15 pratos salgados, frutas e bolo de chocolate e
nrtouisa como sobremesa No fim da noite, será servido
cale da manha na Marina da Gloria. O preço por pessoa
é equivalente a 100 dólares no câmbio otioal. Reservas
pelo telefone 253-1125 e 257-5997 ou na Av Bio
Branco. 25.

GOMA E BEBA SEM
PERDER A LINHA

E você está fazendo dieta para
emagrecer, não fique deprimido
com as festas de fim de ano, nem
deixe de comer e beber por causa
dos quilinhos a mais que apare-

ceram na hora de trocar de roupa, sentar-se
ou dar uma olhada no espelho. Não há o que
temer, se for respeitado o mesmo princípio
de moderação usado durante o ano todo.
Basta saber que você não pode consumir
mais calorias do que o seu limite tolerável.

E se você já está com peso maior, não
comece a se achar um fracasso, nem se
agarre nisso como uma desculpa para aban-
donar sua dieta. Volte ao programa de ema-
grecimento, assim que terminarem as festas.
Mas, até lá, não passe privações. Saiba que a
maior parte do peso a mais se.deve não à
gordura, mas à água, retida no corpo pela
quantidade extra de sal, açúcar e álcool
consumidos nesses dias. Sâo 3 mil 500 calo-
rias que você bota para dentro do corpo toda
vez que ingere meio quilo de gordura, e isto é
uma enorme quantidade de bolo e doces.

Aqui vão algumas dicas para que você
acorde em 1983 com o mesmo peso atual,
sem abrir mão de alguns prazeres.

• COMIDAo segundo pedaço de bolo
náo é mais gostoso*do que o primeiro. Fique
nele, saboreando-o para alcançar plena sa-
tisfação e ingerir menos calorias. Coma de-
vagar e pare de comer antes de ficar empan-
turrado. Toda vez que você come em exces-
so, prepara o caminho para comer mais na
próxima vez. Um hormônio acionado pela
chegada dos alimentos nos intestinos infor-
ma seu cérebro quando você já atingiu sua
quota-limite. Comer depressa demais desre-
gula o sistema.

Coma seu alimento favorito em primeiro
lugar. Assim, você estará mais apto a parar,
quando ficar satisfeito, do que depois de ter
limpado o prato. Se você faz alguma coisa no
forno, ponha de lado um pouco para oferecer
aos amigos, ou deixe-o na geladeira, tire-o de
sua vista, ou, se possível, de sua mente, e dè
o resto. Faça uma caridade com o vizinho.

Se está planejando um grande jantar, dè
uma boa olhada no menu. Tem certeza que o
patè, rico em gordura e calorias, é indispen-
sável? Troque-o por vegetais frescos ou fru-
ias com baixo teor calórico. É preciso servir
aperitivos, entradas, sopas, abrideiras, em
vez de uma refeição simples e deliciosa?
Será que o prato principal exige dois tipos
de vegetais, tomates e mais alguma coisa?
Se suas receitas contêm muitos ingredientes
com molho, creme, bacon, flueijo, substitua-
os por outros menos calóricos. Torta não é a
única sobremesa aceitável. No lugar dela,
podem ser servidos frutas de baixa calorias
ou algum doce delicado com café.

Nào coma pele de galinha, ou de outras
aves. Use leite de baixa caloria em vez de
cremes e troque o iogurte por cremes ácidos.
Coma apenas uma pequena porção de ali-
mentos altamente calóricos e encha o esto-
mago com os mais inocentes.

BEBIDAS — O álcool é onipresente nas
celebrações atuais, e também uma fonte
disfarçada de calorias que minam a capaci-
dade de comer com sensibilidade. Na época
de festas, as bebidas contêm mais calorias
do que usualmente, aparecendo nos seguin-
tes ingredientes: ovos, manteigas, runs e
semelhantes. Vá diluindo toda a bebida que
tiver ovo, tornando-a menos densa, interca-
lando-a com vinho e soda, água mineral ou
Alka Seltzer. Às vezes, um vinho, ou um licor
forte com soda ou água num copo longo e
bastante gelo pode ajudar, se o caso é um
coquetel. Não esvazie completamente o co-
po, pois assim evitará a pressão dos anfi-
triões que estarão .ansiosos para que você
tome mais um.

Mas sé você quer distância total do
álcool, confie no suco de frutas (laranja,
maçã, entre outros), misturado com uma
água mineral gasosa nâo calórica.

A FESTA — Nunca chegue muito
cansado. Coma alguma coisa leve, mas con-
sistente (por exemplo, uma salada, uma fru-
ta, ou mesmo uma sopa), antes de ir a uma
festa< Assim, correrá menos riscos de empan-
turrar-se com hors d'oeuvres engordativos.
Aceite apenas um daqueles salgadinhos e
canapés servidos em bandejas. Se as ofertas
forem substanciais e equilibradas, considere
as entradas o seu jantar daquele dia.

Use uma roupa apertada na barriga, ou
um cinto, para nâo se esquecer que a expan-
são do seu estômago deve ser mínima. Che-
gue um pouquinho atrasado e tenha fé em
que aquelas tentações já terão sido devora-
das por outros que podem dar-se ao luxo de
ingerir muitas calorias. Mantenha distância
do prato principal. "Nào, obrigado" é a res-
posta certa para aquelas bandejinhas. En-
contre alguém interessante para conversar.
Não é fácil, nem polido, falar de boca cheia.
Nada daqueles diabólicos tira gostos (bata-
tas fritas, amendoins, queijinhos, biscoitos
cream crackers, entre outros) porque eles
aumentam a sede e a vontade de beber
álcool.

OS EXERCÍCIOS - Lembre se
da equação: para manter o peso, as calorias
dentro do corpo devem ser iguais às .que
forem para fora dele. Se você vai consumir
mais calorias nas festas, deve usá-las mais. A
atividade fisica não só gasta as calorias
extras, como também aumenta a velocidade
da máquina do corpo e o ajuda a usar mais
calorias por hora depois que você parar com
o exercicio. Saiba que os exercícios também
aliviam a tensão e a fadiga, que, em geral,
levam as pessoas a comer demais.

Se você já faz exercícios regularmente,
faça um pouco mais, dirigindo sua atividade
para algo diferente. Se nâo faz. não tente
mergulhar de cabeça numa atividade frené-
tica. Tente caminhar, primeiro, num ritmo
que lhe seja confortável.

PARA CÃES
E GATOS,
UM HORROR

Maria Eduarda
Alves de Souza

ííTT MA Cocker Spaniel,
§) | nervosa por ouvir rui-
^^ dos de bombas, matou

cinco dos seus filhotes de apenas
12 dias, mordendo-lhes o tórax e o
abdômen" (Dr. João Baptista
Marques Arruda, da Veterinária
Tvju-Cão, Rua Conde de Bonfim,
1387, loja B). Sacha, minha gata
siamesa de três anos, no reveillon
passado e na Copa do Mundo, este
ano, passou três dias fora de casa.
Pensei que tivesse fugido por eau-
sa de algum gato. mas como vol-
tou sem nenhum machucado, só
pude concluir que foi devido aos
foguetes que costumam soltar
aqui no Alto da Boa Vista, onde
moro" (Maria Célia "Pereira, da
UPI).

Cães e gatos são vítimas fre-
quentes dos festejos de fim de ano
e outros. Principalmente cães, se-
gundo o Dr. Arruda.

— Seria muito melhor que ré-
veillon, Copa do Mundo e outros
acontecimentos fossem comemo-
rados sem fogos de artificio. Creio
que 90% dos cachorros ficam trau-
matizados com bombas. E o pre-
juízo que elas lhe causam é enor-
me. Há animais, por exemplo, que
se escondem em baixo de móveis e
muitas vezes traumatizam a co-
luna.

Mas nem todos os cachorros
são afetados por foguetes e outros
ruídos típicos de festejos. Como
Lisa, "uma Basset tranqüilíssima,
que não dá a mínima bola", diz o
Comandante Aurélio Paixão dá
da Transbrasil, que mora na Rua
Cupertino Durão, no Leblon, pró-
ximo à Vieira Souto (além de Lisa,
ele tem uma vira-lata chamada
Shana — "essa, ao contrário, fica
encolhidinha num canto e se vai
para a ma não consegue fazer suas
necessidades.").

O fato de um animal ficar as-
sustado e outro, náo, deve-se a
uma série de fatores, mas princi-
palmente à sua índole.

M geral, o cão reflete o
temperamento da família
com a qual convive — diz

o Dr. Pedro Paulo Pompeu Pasta-
na, da Veterinária São Roque, ma
Dona Mariana, 173-A.

Enquanto recomendava ao Pe-
reira, enfermeiro e seu auxiliar —
"corta mais um pouco o pêlo do
Ghandi" — (aliás afirma orgulho-
so ter curado o animal, "que veio
aqui num estado lastimável, com
o pelo sangrando de tanto que se

. cocava"), olhava para o vira-lata
Fiscal, amordaçado e esperando
sua vez de tomar banho.

Como se deve proceder quando
um animal fica assustado?

Em primeiro lugar — reco-
menda o Dr. João Baptista Mar-
quês Arruda, — procurar estar
sempre ao lado dele, pois um afa-
go, uma voz de carinho, só podem
fazer bem. Convém, também se
necessário, administrar-lhe cal-
mantes, maracujina ou então um
antidistônico como Somalium,
Vagostesil, dosados conforme não
só o porte do bicho, mas sua indo-
le, ou seja, um pinscher, por ser
muito excitável, necessitará de
uma dosagem maior do que um
boxer, que é, via de regra, dócil.

Quem foi passai' o reveillon
fora do Rio e tiver cachorro, pode
deixá-lo sem susto em veteriná-
rias especializadas. Como a Black-
Tie Clínica Ltda, ma Saint Ro-
main, 106, em Copacabana.

Temos aqui um canil com
capacidade para uns 20 cães —
garante o Dr. Fernando Luiz de
Souza Alves, da clínica. Mas só
recebemos para hospedagem ani-
mais sadios, com atestado de vaci-
na em dia a não ser que o proprie-
tário se responsabilize por escrito.

Por um preço que varia de Cr$
1 a' Cr$ 2 mil por dia, o animal é
tratado "com todo carinho, inclu-
sive toma banho quando entra e
quando sai, para evitar que traga
ou leve carrapato e pulga", diz o
Dr. Fernando.

Da mesma maneira, trabalha a
\ Veterinária Tiju-Cão, na Tijuca,

cujo canil, segundo o Dr. Arruda,
da clinica, pode abrigar uns 15
càes. '®IÁQ

fJ^Al ir.
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ESTRÉIAS
****

ET - O EXTRATERRESTRE EM 8UA AVENTURA
NA TERRA (E.T. — The Extra-TerreUrial In Hlt
Adw«nlur« on Earlri), de Steven Spíolborg Com Doo
Wallace. Henry lhomas. Poter Coyote. Roberl McNau-

ghtnn Drew Marrymoro o Sean Frye. Meiro Boevlita
IRua do Passem, 62 -- 240-12911. Condor Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 2b6-26t0). Largo do
Machado 1 (Largo do Machado. 29 - 245-7374) do ?'
a 6», as I7h45ni. !bh. 17h1bm. 19h30m, 21h45m.
Sábado, as 10h30m. 12H45m, 15h, 17hl5m, 19h30m,
21h45m. 24h Domingo, às 10h30m, I2h45m. 161),
17h15m. 19h30m. 21h4Sm Baronesa (Rua Cândido

.Benicio, 1.747 — 390 574b! de 2a a 6", às I4hlüm.
16h30m. 19h4Dm, 2lh. Sábado e domingo, às 10h.
12hlSm I4h30m. 16h4bm. 19h. 21h15m, Largo do
Machado 2 (Largo do Machado. 29 - 245-7374) de 2a
a 6a âs I4hl5m, I6h30m. 19h45m. 21h. Sábado o
domingo, ás i3b. I5h1bm. 17h30m, 19h45m. 22h, Art-
Meior (Rua Silva Rabelo, 20 — 249^1644) de 2a a 6a, às
12h46rrí. 15h. I7h)6m, I9h30m, Sábado e domingo, as
I0ii30m. 12h45m, Ibh, I7h15m. 19h30m, 21h45m.

' 
Rian 'Av Atlântica, 2.964 i- 236-6114). Lablon-1 (Av
Alaullo do Paiva, 391 - 239^996). Barra-2 IAv, das
Américas 4 666 — 327 7690) Carioca (Rua Conde de
Bonfim. 338 — 228-8178I I2hl0min. I4h30mln.
tOhSOmin, 19h10mm, 21h30min, 6a. âs 12h10mm,
I4h30mm. 16hb0mm. I9h10min. Sábado, sessão de
meia noite no Rian. Odeon (Praça Mahatma Gandhi. 2
— 220 3835). Madurelra-1 IRua Dagmar da Fonseca,
54 — 390-23381. Ramos (Rua Uruanos. 1.009 — 230-
1094). 11h40min. 14h. 16n20mm. 18h40min, 21. 6a. às
lllvtümin, 14h. !6h20mm, 18h40m Nos cinemas Con-
dor Copacabana, Largo do Machado 1, Odeon e Rian
ern dolby stereo No cinema Metro Boavista em 70
mm. (Livre).

O lilme narra a história de um ser espacial que é
deixado na Terra por descuido e ó encontrado por
um garoto de 10 anos. com quem mantém uma

• terna amizade, até que consegue voltar para sua
casa, a 3 milhões de anos-luz da Terra. Produção
americana.

ANNIE (Annie). de John Husion. Com Alberl Finnoy.
Carol Bumett, Bernadette Pelers, Ann Roinking, Tim

Curry e Aileen Quinn. Pathé (Praça Floriano. 45 — 220-
3136) I2h 14h20'm. 16h40m. 19h, 21h20m. Parato-
dos (Rua Arquias Cordeiro, 350 - 281 -3628). de 2a a 6a,
Ss 14h20m, 16h40m, 19h, 21h20m. Sábado e domingo,
às 9n«t0m, 12h, 14h20m, 16h40m, 19h, 21h20m. Rio-
8u!JFS< Marquês do Sâo Vicente, 52 — 2744532)
Í4h30m. 16hb0m, 19h10m, 2lh30m. Brunl-lpanema
(Rua Visconde de Pítajâ. 371). de 2a a 6a, às 14h40m,
17h. 19h20m. 2lh40m. Sábado e domingo, às 12h20m.
I4h40m. 17h.'l9h20m. Art-Copacabana (Av. Copaca-
fiana 759 — 235-48951, Art-TI|uca (Rua Conde de
Bonfim 406 — 288-6898), Art-Madurelra (Shopping
Cemer de Madureira-390-1827): 14h. 16h30m, 19h.
21h30m. Ilha Auto-CIne (Praia do São Bento — Ilha do
Governador - 393-321II. de 2a a 6a, às 20h. 22h30m
Sábado e domingo, às 18h, 20h30m. 23h. (Livre)

Adaptação de célebre história em quadrinhos,
desenhada por Harold Gray, surgida em agosto de
1924 no New York Daily News, indo pouco depois

para o Chicago Tribuno. Annie é uma criança orfá

que foge do orfanato e acat,a afeiçoando-se a um
cachorrinho. Símbolo doa Estada Unidos da década
de 30, a situação da menina acaba comovendo todo
o país.

OS CINCO INVENCÍVEIS (Force Five). de Robert
Clouse. Com Joe Lewis, Benny Urquidez, Master Bong
Soo Han, Richard Norton e Sonny Barnes. Programa
complementar- Sangue Amaldiçoado: Rex (Rua Álvaro
Alvim, 33 — 240-8285). de 2a a 6a. às 12h05min.
16h30min. 18h55min. Sábado e domingo, às 14h.
17h25min, 19h20min. (18 anos).

Filme de lutas marciais.

1/hüOm I9h40m Aator (Rua Minislro tdoard Romoro,
-236 - 390-2036) 1bh30m, 1/h20m, 19h10m, 21h 6a
às'l5h30m, 17h20m. 19li10m, (Livre)

20° desenho animado de longa-metragom pro-
duzido nos estúdios de'Walt Disnoy. Uma fábula
•obre dois animais que nasceram inimigos o que se
tornam amigos. Produção amoricana.

REAPRESENTAÇOES
*****

PERDIDOS NA NOITE (Mldnight Cowboy), de John
Schlesinger Com Dustin Holfman. Jon Voiflhl o Bréiida
Vaccaro Studio-Catete (Rua do Calote. 228 — 20b-
7194) I9h15mm, 21h30min. 118 anos)

Um jovem do interior vem alé Nova Iorque à

procura do sucesso a conhece um italo-americano,
derrotado e doente, que sonha com o esplendor do
sol da Flórida, Produção americana.

CINE DRIVE-IN

****
MUITO ALÉM DO JARDIM (Being There) do Hal
Ashby Com Peler Sellers, Shirley MacLame. Jack
Wardun. Melvyn Douglas. Richard Dysart e Arthur

Rosembèrg Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63
_ 267-7098) 14h, 16h30min, 19h. 21h30m,n. (14
anos)

Um jardlneiro passou Ioda a sua viria morando
num casarão com uma empregada e um velho, sem
nunca sair de casa, apenas assistindo lelovisâo. Na

primeira voz que sai de casa, sofre um acidente o suo
vida passa por uma profunda transformação: de
anônimo jardineiro acaba virando celebridade. Pro-
duçío americana baseada no livro O Vidiota, de
Jerzy Kosínski.

***
O SONHO NÀO ACABOU (Brasileiro), de Sérgio Rezei'-
do Com Lauro Corona. Lucélia Sanios. Chico Dia/.
Miguel Falabella. louise Cardoso o Daniel Dantas
Jacarepaguâ Autoclne-2 (Rua Cândido Benicio. 2,973
— 392 6186) 20h 22h Último dia (16 anos)

Em Brasilia, alguns jovens ó ospera do vestiuu-
lar sonham com uma vida melhor e procuram
oscapar do cotidiano sem muitas perspectivas atra-
vés da droga (o milionário Sllvelrlnha). do pequenos
golpes com automóveis (o pobre Danilo), da lem-
branca de Big Boy e dos hippiea (Ricardo e Luclnha)
e da.poesia e do teatro (João e Carpl).

**
AMOR, ESTRANHO AMOR (Brasileiro)., de Walter Hu-
go Khouri Com Vera Fischer, Tarcísio Meira, Xuxa
Mencçihel. Mauro Mendonça. Ins Bruzzi, OlavioAugus-
io e Walter Fpistòr Jacarepaguâ Auto-Cine-1 (Rua
Cândido Benicio. 2 973 - 392-6186) 20h. 22h Ultimo
dia. (18 anos)

Num luxuoso casarão vive um influente político
corn sua mulher. Ela recebo a visita do filho no
mesmo dia em que esta sondo preparada uma
grande festa que acaba em orgia. O menino assiste a
ludo, escondido no porão, mas na manhã seguinte
todos são obrigados a fugir com as mudanças noi
altos escalões do Governo.

, de Aithur
Jim Meizler,

****
AMIGOS PARA SEMPRE (Four Frlends),
Penn Com Craig Wasson. Jodi lhelen. Jn

Michael Huddleston, Reed Birney o Jul.a Murray Bruni-

Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 602 - 255-2908

T4h I6h30min. 19h. 21h30mm. Ale quarta (16 anos)' 
1960 Danilo Prozor. filho de imigrantes rugosla-

vos radicados em East Chicago, Indiana, mamem

intenso relação do amizade com três colegas de

estudos, dois rapazes e uma moça, Geórgia, por

quem todos estão apaixonados. Produção amer.-

cana.

O TERROR DAS PROFUNDEZAS (Evil in the Deep),
de Virgínia Stone Com' Stephen Boyd. Rosey Grrer.
David Ladd. Cherryl Stoppelmoor e Chuck Woolev
Jacarepaguâ Auto-Cine-1 (Rua Cândido Benicio. 2 973
— 392-6186) a partir de amanhã, às 20h, 22h Até terça
(16 anos)

Investigando o desaparecimento de um homem,
um detetive descobio que ha um denominador
comum entre este caso e outros, o mapa de um
tesouro submerso. Reune"um grupo de avontureiros
e técnicos para investigações submarinas. Produção
americana.

ANNIE — Ilha Auto-Cine: de 2a a 6a. às 20h. 22h30m
Sábado e domingo, âs 18h. 20h30m, 23h. ILivre) Ver
em Estréias

NUM LAGO DOURADO (On Golden Pond). de Maik

Rydell Com Henry Fonda, Katherine Hepburn. Jane

Fonda Doug McKeon e Dabnoy Coleman. Jóia (Av

Copacabana. 680 - 2374714) 14h. 16h. 18h, 20h, 22h

6a às 14h, 161., 18h, 20h. (10 anos).
Na casa de verão à beira de um lago, um casal

de velhos recebe a visita, há muito tempo afastada.

Ela vem com o namorado e o filho deste, que acaba

ficando hospedado com os velhos durante algum

tempo, ganhando a amizade do av6. Produção ame-

ricana.

O SEGREDO DA MÚMIA - Lagoa Drive-ln
20h30min, 22h30mrn (18 anos). Alé quarla Ver em
Continuações

PORKVS — Jacarepaguâ Auto-Cine 2 a partir de
amanha, às 20h, 22h Ate dia II (18 anos) Ver em
Reapresentaçóas

MATINÊS

CONTINUAÇÕES
****

A GUERRA DO FOGO (Quest (or Fire), de Jean-
Jacques Annaud, Com Everelt McGill, Rae Dawn
Chong. Ron Perlman o Nameer El-Kadi. Veneza (Av
Pasteur, 184 — 295 83491. Comodoro (Rua Haddock
Lobo, 146 — 264-2026): 15h, !7h10min, 19h20min.
21h30min. 6a, às 16h. 17h10min, 19h20min. Vitória
(Rua Senador Dantas. 45 — 220-1783): 14h. 16h10min.
18h20min, 20h30min, No Veneza e Vitória com cópia

¦ em 70mm. (18 anos).
Fantasio cientifica ambientada hâ 80 mil anos

atrás, quando ocorre o descobrimento do fogo que
separa definitivamente o homem do animal. Produ-
çào americana.

A PRIMEIRA NOITE DE UM HOMEM (The Graduate).
de Mike Nichols. Com Dustin Holfman. Anne Bancroli.
Katherine Ross e William Daniels. Studio-Copacabana
(Rua Raul Pompéia. 102 - 247-8900) 20h. 22h. (18
anos).

Um jovem recém-formado conhece uma garota
em uma festa. Os dois mantêm um relacionamento
amoroso mas o rapaz acaba apaixonando-se pela
màe da namorada, criando uma série de conflitos.
Comedia amoricana e segundo filme realizado por
Mike Nichols.

*•
OS CAÇADORES DA ARCA PERDIDA (Raider» ol the •

Lost Arkl, de Sloven Spielberg. Com Harrison Foid,
Karen Allen. Wolf Kahler, Paul Freeman e Ronald Lacey
Ricamar (Av Copacabana, 360 — 237-9932)
!7h15min, I9h30min, 21h46min. (14 anos).

Muito do clima das histórias em quadrinhos nas
aventuras de um professor de Antropologia que ora
esta na Amazônia, ora no Nepal ou no Egito, sempre
â procura de ob|etos para suas pesquisas, como a
cobiçada Arca Perdida, considerado fonte de poder
também para os nazistas. Produção americana.

APERTEM OS CINTOSI O PILOTO SUMIU... — Scala
I3h30min, 15h10min. (Livre).

MOGLI, O MENINO LOBO — Studio-llha: 14h
15h30min, I7h. Studio-Catete: 14h, 16h40mm,
17h20min. (Livre).

ABISMO NEGRO -
1bh30min. (Livre).

. Ricamar (237-9932) 13h46min.

SE O MEU FUSCA FALASSE - Studio-Copacabana
14h. 16h, 18h. (Livro).

SESSÀO COCA-COLA — Festival Tom a Jerry —
Lagoa Drive*ln: amanhã e domingo, ás 18h30mm
(livre)

EXTRAS

- Exibi-

****
MAMÃE FAZ 100 ANO.S (Mame Cumple Cien Anos),
de Carlos Saura. Com Geraldine Chaplin, Amparo Mu-
noz, Fernando Fernan Gomez. Rafaola Aparicio e Nor-
mari Brinsky. Cinema-1 IAv. Prado Júnior. 281 — 275-
45461. 14h, 16h. 18h. 20h, 22h. 6a às 14h. 16h. 18h.
20h. (18 anos).

Mantendo os mesmos personagens, este filmo é
uma continuação de Ana e o» Lobos, que Saura
realizou om 1972. Sua história so desenvolve em
torno dos preparativos para a festa de aniversário de
Natália, a mâe de Ana, e das lelações entro seua
diferontes personagens, suas recordações, seus con-
flitos passados a atuais e suas inquietações, numa
atmosfera quo oscila entro o real e o imaginário.
Produção espanhola.

Cotação do JB: *#*
Colação do leitor: *****
O SEGREDO DA MÚMIA (Brasileiro), de Ivan Cardoso.
Com Anselmo Vasconcelos. Wilson Grey. Tânia Boscok
Clarico Piovesan. Regina Case e Evandro Mesquita.
Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim, 229 — 234-1058):
14h40mm. 16h20min, 18h, 19h40mín. 21h20min. La-

goa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros. 1.426 — 274-
7999); 20h30min, 22h30mm. Alé quarta no Lagoa. (18
anos).

Com o auxilio de um mapa fragmentado em
vários pedaços — cujos donos morreram misteriosa-
mente assassinados — o professor Expedito Vitus
faz ume descoberta arqueológica: o túmulo do faraó
Runamb. Através da loitura do papiro que acompa-
nha a múmia, o professor reconstitui sua história, 3
mil anos depois.

APERTEM OS CINTOSI O PILOTO SUMIU... (Flying
High) de Jim Abrahams. David Zucker, Joyce Buhlant.

Mae E Campbell o Ted Chapman. Studio-llha (Rua

Sargento João Lopes. 826): 18h40mm. 20h20min

'W' 
Durante uma viagem de avião, toda a tripulação,

inclusive o piloto, fica intoxicada com a comida

servida a bordo. Para evitar um desastre é chamado

o único passageiro que sobe pilotar: um ex-plloto de

guerra traumatizado com os bombardeios. Comedia

americana.

****
RETROSPECTIVA DAS RETROSPECTIVAS (III -

ção de Macunaima (Brasileiro), de Joaquim Pedro de

Andrade Com Grande Otelo. Paulo Jose. Dina Sfai

Jardel Filho, Milton Gonçalves. Rodolfo Arene e Joana

Fomm. Domingo, às 20h30mrn. na Cinemateca do

MAM, Av Beira-Mar, sínu |16 anos).
Vorsâo livre da obro de Mano do Andrade,

mesclando um humor surrealista com recursos de

chanchada adaptada com muita felicidade.

A RECRUTA BENJAMIN (Private Benjamin), de Ho
ward Zeelf. Com Goldio Hawn, Eileen Brennan. Armanc
Assanle Robert Webber o Sam Wonamaker Lldo-Í

(Praia do Flamengo. 72 - 245-8904) 15h. 17h10min
19h20min, 21h30mm. 6a. âs 15h. 17hl0mm, 19h20min
(14 anos).

Jovem da classe média é iludida por um recruta
dor do exército e alista-se para o serviço militar
sendo obrigada a sobreviver ao duro trelnamontc
em companhia dos demais recrutas. Produção ame
ricana. --^

**
PORKVS (Porky,sl. de Bob Clark Com Kim Catlrall
Scott Colomby, Kaki Hunter, Alex Karras e Susan Clark
Brunl-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 379 - 268-2325)
15h 17b, 19h, 21h. Jacarepaguâ Auto-Cine 2 (Rui
Cândido Benicio. 2.973 — 392-6186): a partir de ama
nhã, às 20h. 22h Até quarta no Brunl-Ti|uca e até di;
11 no Jacaré (18 anos).

Comédia americana ambientada na década di
50, mostrando um grupo de repazes colegiais e suai

preocupações sexuais.

***
CONTOS DE FADAS E LENDAS DO CINEMA (I) -

Fxibiçào de Um Dia, Um Gato (Az Prijde Kocourl. do

Vojtech Jasnv Com Jan Wench. Vlasumil Bordsky, Jin

Sovak e Jaroslav Mares. Domingo, às 16h30mm, na

Cinemateca do MAM, Av Beira-Mar. sm0 (Livre)
Filme tcheco. Uma fábula sobre um gato, uma

bailarina o um mágico que revelam as verdadeiras
faces dos habitantes de uma cidadezinha da Tcheco-

Eslováquia, através da cor diferente que cada um

adquiro de acordo com cada personalidade.

***
A PELE (La Peau). do Lilian Cavam Com Marcello

Mastroianni, Burt Lancaster. Cláudia Cardinale. Ken

Marshall e Alexandra King. Amanhã, à meia-noite, no

Ricamar, Av Copacabana, 360 (18 anos).
Baseado na obra autobiográfica homônimade

.Curzio Malaparte, oficial do Exército Italiano de

Libertação, encarregado das ligações com as tropas

aliadas. O filme é passado em 1943, quando Nápoles

é libertada pelos aliados. Produção franco-Ualiana.

CHAPUNIANA 83 (I) - Exibição do Carlltoi Repórter

(Maklng a Living), de Henry Lehrman, Cerllto» na

Chuva (Caught in the Raln). de Charles Chaplm,

CarlHot e aa Salslchat (M.bel'» Bu.y Day), de

Charles Chaplin o Mabel Normand e Corlitoa Porteiro

(The New Jonltor), de Charles Chaplin Domingo, às

18h30min, na Cinemateca do MAM. Av Beira-Mar.

s/n° v

Colação do J8: ***
Cotação do leitor: **** (6 vot03)
FAZENDO AMOR (Making Love). de Arthur Hiller
Com Michael Ontkean. Kate Jackson, Harry Hamlm
Wendy Hiller e Arthur Hill. Scala (Praia de Botafogo.
320). 16h60min. 19hl0min. 21h30min, 6a, as
16h50min. 19h10min. (18 anos).

Um casal entra em crise quando o morido
descobre suas tendências homossexuais. Depois do
uma conversa (rança com a mulher ele sai de cosa e

passo a viver com um rapaz. Produção amoricana.

**
ASSASSINATO NUM DIA DE SOL (Evil Under the
Sun) de Cuy Hamilton. Com Peter Ustinov. Jane Birkin.
Colin Blakely, Nicolas Clay, James Mason e Roddy
McDowall. Coral (Praia de Botalogo. 316). 14h30mm.
16h50min. 19h!0min. 21h30min. 6a. às 14h30min,
16h50min. I9h10min. (14 anos).

A calma de um hotel situado numa paradisíaca
Ilha do Adriático é interrompida pelo assassinio de
uma mulher. 0 detetive Hércules Poirot, que estava
de férias no local, decide assumir as investigações,
tendo os novo hóspedes do hotel como suspoitos.
Baseado em obra de Agatha Christie. Produção
britânica.

**
DEU A LOUCA NO MUNDO (lt'* a Mad, Mad, Mad
Mad World), de Stanley Kramor. Com Spencer Ttacy
Milton Berle. Sid Caeser o Buddy Hackett Lido-1 (Prai,
do Flamengo. 72 - 245-8904). I5h, 18h.21h.6aàs 151-
18h. ILivre).

Comédia em torno de perseguições e correrias

COISAS ERÓTICAS (Brasileiro), de L. Calicchio e Ha
faele Rossi. Com Zaira Bueno. Jussara Calmon e Marili
Nave. Bruni-Méir (Av Amaro Cavalcanti. 105 — 591
2746): de 2a a 6a. às 14h30min, 16h10min, 17h50mir
19h30min. 21h. Sábado e domingo, às I8h, I9h30mir
21h. Alé quarta. 118 anos).

Pornochanchada.

SANGUE AMALDIÇOADO IThe Beaat Wrthin). de
Philippe Mora. Com Ronny Cox. Bibi Besch, Paul
Clemens. Don Gordon e Kitty Motfat Programo comple-
mentar: Oa Cinco Invencível». Rex (Rua Álvaro Alvim.
33 — 240 8285). de 2a a 6a. às 12h05min, 15h30min.
18h55min. Sábado e domingo, ãs 14h, 17h25min.
I9h20min. (18 anos).

Jovem recém-casada é violentada por um des-
conhecido e descobre, pouco tempo depois, que
está grávida. A criança nasce e é tratada pelo cosal
como um filho. Até que, ao» 17 anos, ele começa a
sentir indícios de uma estranha doença que altera
seu físico, quese transformando-o num monstro.
Produção americana.

SHOW
COSTINHA ENTRANDO NA ABERTURA
—- Show rio cÓrripdWntè CÒstinbfl T«Mro
do America. Rua Campos Sales, 118 (234
2060) Do 6a a dom. às 21h30min. Ingres-
sos a Crí i mil 200 e CrS 800. estudantes
Hoje, nao haverá espetáculo

Cotação do 'oiioi' ***** 19 votos)
NIGHT AND GAY - Show dos travesti!
Geórgia Bengston. tidriy Star e Andréa
Gasparelli. Teatro Alaska. Av Copacaba
nB. I 241 (247-98421 De 3a a 6a. as
21h30mm, sáb às 22h. dom. às 19b e
2lh;_0min Ingressos de 3' a 6a e dom, a
Cr$ 1 mil e CrS 600 (estudantes 8 pessoal
com mais de 6S anos), sáb CtS 1 mil 200
Hoje nflo haverá espetáculo Em cartaz ate
domingo

CRIANÇAS
;

ELAS GOSTAM DA DITADURA - Revis-
la com Bngille Blair. Camile o Alex Mattos
Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos.
51 (521 29551 De 3a a dom, as 2lh30min.
dom, vesperal âs 18h30mm Ingressos rio
3a a 6a o dom , á CrS 800. sab, CrS 1 mil.
vesp. dom o CrS 500. Hoje nào haverá
espetáculo.

SÉRIE VITOR ASSIS BRASIL — Aptesen-
laçâo do grupo GIG. (ormado por Alfredo
Gomes (bateria). Guilherme Gomes (trom-
pele), Júlio Maya (guilarra). fony Mendes
(baixo). Joào Bosco (leclados) o Chico Sa
(sax) Prudente Demais. Rua Prudente rie
Morais, 729. De 3a a dom. as 21h Consu-
mação a CrS 600 e couvert a CrS 400. Hoie
nào haverá espetáculo.

CHIKQS BAR — Piano-bar com música ao
vivo a partir das 20h, com Luiz Eça (piano).
Luis Alves e Celeste Icantorat Aberto dia-
riamente, a partir das I8h, com música de
fita Sem couvert. sem consumação mini
ma. Av Epitácio Pessoa. 1 5601267 0113 e
287-3514).

GRANDE RIO
NITERÓI
BRASIL (Nâo tem telefone) — Guerra na» Estrela».
com Alec Guiness. Amanhã, às 16h. 18h20m. 20h40m
Hoje. às 16h. 18h20m. (10 anos). Domingo: NIcolll, a
Paranóica do Sexo, com Tânia Gomide. As 16h,
17h40min. 19h20min. 21b. (18 anos).

CENTER (711-6909) — O Cão e a Raposa, desenho
animado. Amanha e domingo, às 14h10min. 16h,
17h50min. 19h40min, 21h30mrn. Hoje. às 14h10min.
16h, 17h50min, 19h40mm. (Livre).

CENTRAL (718-38071 — O» Trapalhões na Serra
Paleda. com Renato Aragão. Amanhã e domingo, às
13h40min, 15h30min. 17h20min, 19hl0min. 21h. Hoje,
às 13h40min, 15h30min. 17h20min. 19h10min. (Livre)

ICARAÍ (7170120) —O»Tfepalhõea na Serra Pelada.
com Renato Aragão. Amanhã e domingo, às 14h10min,
16h. 17h50min. 19h40min, 21h30mm. Hoje. às
14h!0min. 16h, 17h50min. 19h40mm. (Livre).

CINEMA-1 (711-9330) — Annie, com Albert Finney
Hoje. amanhã e domingo, às 14h, 16h30m. 19h.
21h30m. (Livre). Até domingo.

DRIVE-IN ITAIPU — Tessa, » Gata, com Nicole Puzzi
Hoje, às 20h30m. Sábado e domingo, às 20h30m
22h30m (18 anos). Amanhã e domingo: O Barco —

Inferno no Mar. com Herbert Grunemeyer Ai
20h30min, 22h30min (14 anos).

Cotação do JB **
Cotação do leite;: **** (20 votos)
VITOR OU VITORIA? (Victor/VIctorla). do Blake Ed-
wards Com Julie Andrews. James Garner. Roberl
Preston Lesley Ann Warren. Alex Karras e John Rhus-
Davies. Tlluca-Palaoe 1 (Rua Conde de Bonfim. 214 —

728-4610). Caruso (Av. Copacabana. 1 362 -- 227-
3544): 14h. 16h30mm. 19h, 21h30min. 6a às 14h,
16h30min. 19h. (14 anos)

Paris. 1934. Victoria. uma cantora lírica america-
na. está procurando emprego em qualquer cabaré

parisiense e acaba conhecendo um ator homosse-
xual. Este a convence a vestir-se de homem e passar
por um conde polaco. Produção anglo-americana.

**
OS TRAPALHÕES NA SERRA PELADA (Brasileiro), de

J B. Tanko. Com Renato Aragão. Dedé Santana. Mus-

sum Zacarias Gracmdo Júnior. Louise Cardoso. Ana
Maria Magalhães e Eduardo Conde. Palado-1 (Rua do
Passeio 38 — 240-65411. Imperator (Rua Dias da Cruz.
170 — 249-7982). Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonse-
ca 54 — 390-23381. Olaria (Rua Uranos. 1 474 — 230-
2666) 13h40m. 15h30m. 17h20m. 19h!0m. 21h 6a. às
13h40m 15h30m, 17h20m, 19h10m. RoxilAv Copaca-
tapa, 945 _ 236*245). Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva.
391 — 239-4998). Barra-3 (Av. das Américas. 4 666 —

327-75O0Í Ópera-1 (Pia* de Botafogo. 340 — 266-

2545). Tijuca IRua Conde de Bontim, 422 - 268-07901.
Tiluca Palace-2 (Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-
4610). 14h10m. 16h. 17h50m. 19h40m. 21h30m. 6". às
14h10m. 16h. 17h50m. 19b40m. (Livre)

Em Serra Pelado. Os Trapalhões decidem aven-
turar-ie no garimpo e enfrentam Von Berman", um
aventureiro internacional que controla a região e um

grupo de mercenários bem armados com o auxilio
do Exercito.

O CÃO E A RAPOSA (The Fox and th» Round).
desenho animado de An Sievens. Tea Serman e
Richard Rich. Produção de Watt Disney. Dublado em

português. Paiàdo-2 (Rua oo Passeio. 38 — 240-6541).
Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0963). Bar-
ra-1 ;Av das Américas. 4 666 - 327-75901. Studio-
Paiwandu |Rua Senador Vergue™. 35 — 2654653».
Op«r»-2 icia>a ae 3ota't»o. 340 - - 266-2545) America
(Rua Conde de Bor*«ti. 334 -748-Í519. WilOm, !6tv
17r-õ0m. !3h40n., 2!h30m. 6a. »S KV.Om. 16X
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GAFIEIRA ESTUDANTINA - Programa
ção 5a, com a Orguestra do maeslro
Carioca, 6a o sab , baile com a Oiquestra
Reverson Pça Tiradentes, 79; Io (232-
1149). Ingressos 5a, 6a e sab. CrS 500
(homem) e CrS 200 (damas) A partir das
23h Hoje o amanhã nào haverá espeta-
culo.

Shirley MacLaine e Peter Sellers em Muito Além do
Jardim, de Hal Ashby: o filme, baseado no livro O
Vidiota, de Jerzy Kosinski, está em cartaz no Cândido
Mendes

CAFÉ UN DEUX TROIS - Restaurante
internacional e piano bar com pista de dan-
ça. Diariamente música ao vivo com o
cantor Milunho e o conjunto de Djalma
Ferreira. Couvert de 3a a 5a a CrS 400 e 6" e
sáb . a CrS 600. Av Bartolomeu Mitie. 123
(2390198 o 239-5789) Hoje nâo haverá
espetáculo.

ELITE — Programação: 5a. às 23h. Despe-
dida rio Ano. com a banda Elite: 6a, às 23h,
réveillon com carnaval e a banda Elite; sáb.,
às 23h. gafieira tradicional, com a banda,
dom. às 19h, Baile das Melodias Ingressos
de 5a a sáb.. a CrS 500 (homem) e CrS 200
(mulher) e dom, a CrS 500 (homem), (da-
mas grátis). Rua Frei Caneca. 4. Praça da
República.

SAM8UMBUM — Show com Silvio Alei-
xo, Dina Flores. Jussara e participação do
mulatas e passistas. Diariamenie, a partir
das 23h A casa eslá aberta diariamente
para almoço o tem música ao vivo para
ouvir e dançar, a partir das 21 h Solaris.
Rua Humaitá. 110 Í286-9346 e 286-9848)
Couvert de CrS 1 800, por pessoa. Hoje e
amanha nâo haverá espetáculo

CARNAVALESQUE — Show com Carmi-
nha Mascarenhas, Ellen de Lima e Luiz
César, acompanhados pelo Coral Os Ne-
gros de Sinhá Sambào e Sinhá, Ruo
Constante Ramos. 140 1256-1871). De 3a o
dom., às 23h; 6a e sáb.. às 24h. Couvert a
CrS 3 mil. Jantar opcional a CrS 2.500. Hoie
nâo haverá espetáculo.

Cotação do leitor ** (2 votos)
OBA OBA — Show com Oswaldo Sargen-
lelli, as Mulatas Que Nao Estão No Mapa.
rilmistas e cantores Rua Vise de Pitajá.
499 (239-2497). De 2a a dom., âs 23h
Couvert de CrS 1 mil 980, com direito a
dois drink». sem consumação minima
Hoje nâo haverá espetáculo.

GAFIEIRA HUMAITÁ — Gafieira animada
pela banda Rio. Rua Visconde de Rio Bran-
co, 15 (242-5939). Às 6a às 23h. Ingressos
a CrS 500 (homens) e CrS 200 (damas)
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Continua em cartaz o espetáculo Tem
Ribalta, com Luiz Carlos Buruca

VALENTINO — Música para dançar com o
organista Silvio Gomes e a cantora Virgínia
Rua Humberto de Campos. 695 (294-
5535). De 3a a dom,, às21h Sem couvert.
sem consumação

RADIO
JORNAL DO

BRASIL
AM — 940 KHz

A cada hora. durante lodo o dia. você
acompanha tudo gue está acontecendo na
cidade, no país a no mundo.
O que você ouve a cada hora.
:00 — R»pórt»r JB — síntese dos princi-
pais acontecimentos até o momento.
;07 — Análise — especialistas em econo-
mia, política, esportes etc comentam fa-
tos em destoque.

15 — Reportagem — repórteres e cor-
respondemos com entrevistas, focalizando
o fato no ato.
:30 — Informativo CEF — síntese dos

principais acontecimentos até o momenlo
;37 — Noticiário Cultural — o que está
acontecendo na área cultural da cidade.
:45 — Reportagem — repórteres e cor-
respondemos com entrevistas, focalizando
o fato no ato
JORNAL DO BRASIL Informa (07.30 -r

12:30 — 18:30 — 00:30) Sintese complo-
ia dos principais acontecimentos.
Arte» e Espetáculos (07:45 — 12.45 —

18:45) — Entrevistas e comentários com
Luiz Carlos Saroldi

Rádio Noticia — Rádio Vaidade
JB — AM

A certeza da informação correta

FM ESTÉREO
99.7 NHz

HOJE
20h — Malm Seel ertieot den Her-

ren — Camata pan a Festa da Visitação
da Virgem, BWV10. de Bach IKarl Richler
— 20:10); Concerto em Dó maior, para
flauta, harpa e orquestra, K 299. da
Mozart (Claude Monteux. Osian Ellis e
Marriner — 26:12). Sinfonia n° 4 —

Delida* Ba»Hi*n»e». de Honegger (Mi-
chel Plasson — 28:18); 21 Danças Hún-

gara» poro piano a quatro mão», de
Brahms (Duo Koniarsky — 53:171: Sinfo-
nla n° 8, em ai menor — Inacabada, de
Schubert IFrachcr Dieskau — 25 051
Magnrflcat. da Charpentier (Ledger —

1649).

AMANHÃ
20h05mm - Cantata. BWV 207. de

Bach ISchreier - 33 301. Prelúdio. Fugi •

Variação, op. 18. de César Franck iMicne-
le Boegner - 11 '7!. Sinfonia n" 88, «m

Sol maior, de Haydn (Prevm - 22 031.
Suite. op. 29 de Schoenberg (Boston
Symphonv Chamber Players — 34 29i.

Sinfonia em Dò maior de Buet (Marnner
-32 001 Sonata em Si bemol maior, k

333 de Mozart iBrendei - 21 ÍOI. Ro-
rrances im Sol e em Fa, opp «O e 50 :»

Beetnoven íütufwmx — 14*34).

Borrasca na

A REVOLTA NO CIRCO — Teatro Imperial. Praia de
Botafogo 'i24 Sab e dom. às 18h Ingressos a CrS 600
Amanhã nao haverá espetáculo Em cartaz ale dia 30 de

(anoito

MICKEY E PATETA EM BUSCA DE UM CASAMENTO
— Teatro do Colégio Laranjeira» Rua Cde do Bae-

pendi, 69 Sâb e dom. as I6h Ingressos a CrS 400

O PEQUENO PRÍNCIPE - Ver deialhes em Teatro

VAI E VEM — Teatro Cândido Mendes Rua Joana
Angélica. 63 sâb. às' 17h e dom. às 16h Ingressos a CrS

400 Amanha náo haverá espetáculo

NAVEGANDO RIOS, MARES E CORAÇÕES -Teatro

Alasca. Av Copacabana, 1 241 1247-9842) Sáb edom ,
às 17h. Ingressos a CrS 400. Ató domingo

CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO MAU — "

Teatro do Clube Olímpico. Rua Pompeu Loureiro. 1 Jgp.fre
Sáb. e dom. âs 16h30min Ingressos a CrS 400 Até

domingo
——; >ív' u-íA

PAPAI NOEL EM APUROS - Teatro rio Colégio

Laranie.ras, Rua Conde rio Baependi, 69 Sab. e dom, a»

I7h Ingressos a CrS 400. Atè domingo.

D. QUIXOTE- Teatro da Galeria. Rua Senado;,.,,

Vergueiro, 93 Sâb e dom., âs 17h Ingiessos a CrS 300 ,
Amanha nào haverá espetáculo

CONTO ENTRE CONTOS — Teatro da Bol»o, Av
Ataulfo de Paiva. 269 1239-1498). Sáb. e dom., às
17h30min. Ingressos a CrS 250 Amanhã não havorá
espetáculo.

ZUM OU ZOIS — Teatro Cacilda Becker. Rua do ,
Catete 338,1265 9033) Sâb. e dom., âs 17h Ingresso»

a CrS 350. Amanhã, entrada franca para crianças (anta- .

siadas. Sai do cartaz domingo ^^

A ONÇA E O BODE — Teatro Arthur Azevedo Rua''

Vítor Alvos. 454. Campo Grande. Rio. Sáb. e dom.; â»,r\.
16h. Ingressos a CrS300. Alé dia 30 do laneito. Arnanhl
nào haverá espetáculo.

O PALHAÇO O QUE É7 — Teatro do IBAM, Rua Vise
Silva. 157, (266-6622) Humailâ Sab o dom, às 17h
Ingressos a CrS 800. Amanhã nâo haverá espetáculo

E O CIRCO CHEGOU — Teatro Gote Dégue, Praia da

Guanabara. 303. Ilha do Governador Dom, às I6h
Ingressos a CrS 300. Até domingo, •

PAI MATEUS, O FABRICANTE DE BONECOS -

Teatro do Planetário, Av. Padre Leonel Franca. 740.
Sáb. o Dom„ às 16h e 17h30m. Ingressos a CrS 500.
Amanhã nâo haverá espetáculo.

o misterioso caso da tanajura francesa e
as Arvores que cresciam num instante -
Teatro Vanucci, Rua Marquês de S, Vicente, 52/3°
Sáb. e dom. às 16h Ingressos a CrS 400 Amanha nâo
haverá espetáculo.

OS GAZETEIROS — Teatro Tere»a Raquel. Rua Si
queira Campos, 143 Sábodom . âs 15h30min Ingres-
sos a CrS 500 Amanha não haverá espetáculo

TEM BORRASCA NA RIBALTA — Teatro da Praia.
Rua Francisco Sá. 88(267-7749). Sáb.. às 17h; dom,, as
16h. Ingressos a CrS 500. Amanha nâo haverá espeta-
culo.

OS PRIMOS JOCA E SERAFIM - Teatro VHIa-Lobp.

(Sala Monteiro Lobato). Av. Princesa Isabel. 440 —

275-6695 Sáb às 16h30min e dom. às 16hl5min o -

17h15min Ingressos a CrS 400. Amanhi nâo haverá

espetáculo

CARA OU COROA? — Teatro Clara Nune». Rua
Marquês de S. Vicente, 62/ 3o sáb e dom, às 17h
Ingressos a CrS 500 Amanhã nào haverá espetáculo

A FADA QUE TINHA IDÉIAS — Teatro do Sesc da
Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539 — Tijuca Sàb. e
dom., às 17h Ingressos a CrS 500 e CrS 250 (comercia-
nos). Amanhã nâo havBrá espetáculo.

CIFRÃO E A MÁQUINA DOS DESEJOS — Teatro da
CEU. Av Rui Barbosa. 762 Sáb. e dom, às I6h

( Ingressos a CrS 400. Amanhã não haverá espetáculo

A LENDA DO VALE DA LUA— Teatro Io de Maio, Rua
Gal Canabarro, 536, Tijuca Dom. àslOh Até domingo

CASAMENTO NA FLORESTA 2 — Teatro Ala»ca, Av
Copacabana, 1241 Sãtí. edom. âs 16h. Ingressos a CrS
400 Amanhã não haverá espetáculo.

i:«f

O RAPTO DAS CEBOLINHAS — Teatro Tablado. Ru»
Lineu de Paula Machado. 795. Sáb. o dom, à»r-a
!6h30min e 17h30m. Ingressos a CrS 400. Temporada
suspensa.

—>.,y ln

A FORMK3UINHA FOFOQUEIRA — Teatro Bright»
Blair. Rua Miguel Lemos, 51 (521-29551: Sáb. e dom,
às 16h30min. Ingressos o CrS 400.

_,iH,,f.
OS TRÊS PORQUINHOS E O LOBO MAU - Teatro
Teresa Rachel. Rua Siqueira Campos. 143. (235-1113). ,
Sáb. o dom, às 16h30min Ingressos a CrS 600. •

Amanhã não haverá espetáculo
ft:tt

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES - Teatro
Tereza Rachel, Rua Siqueira Campos, 143-sl (235-'
11131 Sáb, e dom, às 17h30mm. Ingressos a CrS 500. .,,
Amanhã nâo haverá espetáculo, „,.«.,

CINDERELA, A GATA BORRALHEIRA — Teatro do
América, Rua Campos Sales, 118. Sáb. e dom, âs I6h
Ingressos a CrS 400 a CrS 300, sócios. Amanhã nâo
haverá espetáculo

OS TRÊS PORQUINHOS — Teatro do América, Rua
Campos Sales, 118. Sáb. edom, às 17h30m. Ingressos
a CrS 400 e CrS 300, sócios. Amanhã não haverá
espetáculo.

QUEM DOIS CONTOS CONTA, DOIS PONTOS
APRONTA — Tijuca Tènl» Clube, Rua Cde de Bonfim.
451 (258-8838). Sáb e dom, às 16h30min. Ingressos a
CrS 300 e CrS 200, sócios. Amanhã nâo haverá espeta-
culo.

O EMBARQUE DE NOÉ — Teatro Glauaa Rocha. Av„
Rio Branco. 179. (224-23661 Sáb. âs 17h e dom , -àfl 6^j.
Ingressos a CrS 300. Amanha não haverá espetáculo.
Em cartaz ató domingo. ,

__ ça;.-**.
Â ÁRVORE QUE QUERIA SER GENTE — Teatro";'..
Princesa Isabel. Av Princesa Isabel. 186 Sâb. e dom, ^
às 16h. Ingressos a CrS 500. Amanhã não haverá
espetáculo. CP:S^

REBECA, A BRUXINHA AMADORA - Clube Sirio • «"
Libanês, Rua Marquês de Olinda, dom, às 16h„ a_- 7|
17h30min. Ingressos a CrS 400. Acompanhantes, nào ^
pagam. Amanhã não haverá espetáculo. Em cartaz até '' ¦

domingo.

OM E JERRY A LUTA DO GATO E O RATO - Clube
Municipal. Rua Haddock Lobo, 359. Sáb e dom. às 17h
Ingressos a Cr$ 400. Sai de cartaz domingo.

TEMPO QUENTE NA FLORESTA AZUL — Teatrp.
Gláucio Gill (Pç3 Cardeal Arcovorde. s/n° Sáb. as 17h;
dom, às 16h Ingressos a CrS 400. Amanhã não haverá
espetáculo.

ARTES PLÁSTICAS
V SALÁO NACIONAL — Apresentação de performan-
ces audiovisuais, filmes e exposição dos trabalhos
selecionados. Muteu de Art» Moderne, Av. Beira-Mar
s/n° De 3a a 6". das I2h às 17h30min: sáb o dom, das
12h às 18h, Até dia 16 de janeiro.

COLETIVA — Obras de Abelardo Zaluar, Antônio Maia,
Darcy Penteado, Nelson Porto, Scliar e outros. Galeria
Ma»»on', BarraShopping, Av. das Américas, 4666: 2a.
das 14h às 22h; de 3a a sáb. das 10h às 22h. Até dia 15
de janeiro.

COLETIVA — Obras de André Brasilier. Picasso. Palat-
nile. Camargo e oulros. Aktuell. Av. Atlântica. 4240/223
De 2a a 6a. das 10b às 22h; sáb. das 10h às 18h.

COLETIVA — Peças de Dolly Moreno, Pietrina Checac-
ci Toyota, Leny Cholby Galeria Contorno. Rua Mar-
quês de S. Vicente. 52/261. De 2a a 6a. das 10h às 19b,
sâb, das lOh às 13h30min. Até dia 15 de janeiro

COLETIVA — Obras de Augustin Cardemil. Bellá Paes
Leme, Concessa Colaço. Pietrina Checacci. Romanelli e
outros. Galeria SheUy. Rua Voluntários da Pátria, 367
De 2a a 6". das 10b âs 18h; sáb. das 9h às 13h. Até dia
23 de janeiro.

CONCORDÂNCIA NA PINTURA ESPANHOLA 1960-
1980 — Pinturas de 18 artistas. Mumu Niclonal d»
Bela»-Arte», Av Rio Branco. 199. De 3a a 6a. das 12h âs
18h, sàb. edom. das 15h às 18h. Até dia 25 de janeiro

ROBERTO CERQUEIRA — Fotografias. Pé Qu»nte.
Rua Deputado Soares Filho. 87 Sem indicação de
horános. Até dia 3 de janeiro.

FOTÓGRAFOS — Mostra de Marcelo Souza, Claudia
Laborne e Alexandre Herzer O Aleph. Av Epitácio
Pessoa. 770. Sem indicação de horários. Ate dia 23 de

janeiro

ALVIM MENGE —Pinturas Galeria Banerj. Av AUânli-
ca. 4066 De 2a a 6a. das lOh às 22h. sàb, das 16h as
22n. Ate dia 13 de janeiro.

O FAZER LÚDICO DOS ANCIÃOS ~- Fotografias
Solar Grandjean da Montigny Rua Marquês de S
Vicente. 225. Até dia 15 de janeiro.

LUIZ GOULART — Pinturas com o tema A Face a a
Flor: Corrente de Paz Universal. Rua Senador Dantas.
117. cob. 03. Ate dia 3 da janeiro.

UMA COLEÇÃO NO RIO DE JANEIRO — Obras do
Brecheret, Iberê Camargo. Antônio Dias, Ismael Nery,
Picasso, Portinari o outros. Galeri» Jean Boghici,. Rua,. -^

Joana Angélica. 180. De 2a à 6a. das 14h às 21 h: sáhVs,.
das 14h às 18h. Atè dia 15 de janeiro.

COLETIVA — Obras de Branca de Mendonça. Sônia ¦'

Ebling Cláudio Fontes. Gonçalo Ivo e outros. Galeria ¦-..

Maria Rlspoll. Av Atlântica. 4240/238. Sem indicação -¦

de horário.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MARC FERREZ NA ^
CONSTRUÇÃO DA AV. RIO BRANCO — Muaeu -

Nacional de Bela»-Arte». Av. Rio Branco. 199. De 3a a
6a, das 12h30min às 18h; sáb. e dom, rias 15h às 18h..,_.

PROJETOS MUSEU DE RUA — Fotografias sobre O K

Rio do Janeiro do Estado Novo. Lgo da Carioca. Até dl», ^
11 do janeiro. ,

IRINEUSA — Pinturas. Galerie da FESP. Av. Cario»
Peixoto, 54. De 2a a 6a, oas I2h às 20h. Atè dia 15 de
janeiro.

CLÁUDIO VALÉRIO TEIXEIRA — Pinturas Galeria
Acervo. Rua das Palmeiras, 19 Oe 2a a 6a das 14h as
22h; sáb, das 16h às 21h Até dia 8 da janeiro.

>tJ»

»7COLETIVA — Obras de Anna Letycia, Abelardo Zaluar,
Athos Bulcão. Goelrii. Maria Leontina o oulros. Galeria
Contemporânea. Rua Gen. Urquíza. 67 De 2a o 6a das -. ¦-

9h às 20h; sàb, das 9h às 15h Ate dia 1o de janeiro.'

COLETIVA DE NATAL — Gravuras o desenho» de" .
Augusto Rodrigues. Djanua. Luiz Bellrame. Farnese e
outros. Galaria Imagem. Av. Copacabana. 978/215. .•
Sem indicação de horários. Até dia 6 de janeiro., i^. i

PINTURAS — Coletiva de Portinari. Segai!. Ismael Nery. -
Di Cavalcanti e outros. Galeria Ralph Camargo. Av,'. v
Atlântica. 4240. De 2" a 6a. das 10h ás 20h, sab das lOh
às I8h. Até fina! de janeiro.

ARTE SACRA — PORTINARI — Cau do Bispo. Av! .
Pauk) de Frontin. 568. De 2a a 6a. das 15h às 20h. Atè dia
16 de janeiro. £i «

-...w*i

COLETIVA — Obras de Bianco. Scliar. Manoel Costa, __.
Rapoport e outros Galeria Scopus, Av Atlântica.
4240/207 De 2a a 6a. das I4h âs 22h; sab. das )0hâs ¦;._.¦
19h. Até dia 10 de janeiro.

ACERVO — Obras oe Pancetti. Pomnan. Benevehto.,.."
Ronaldo Rego Macedo e outros. Galeria Paulo Klabin,
Rua Marquês de S. Vicente. 52 204 Da 2a a 6'. das 14h 

'¦)

às 21h.

• Os programas publicados no Divirta-se estão sujeitos a freqüentes
mudanças de última hora, que são de responsabilidade dos divulgado-
res É aconselhável confirmar os horários por telefone.
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TELEVISÃO
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CANAL 2
800 D ERA UMA VEZ. O Menino e o

Wnto do Menino. Cotação do leitor:
***** (2 votos)
815 D GINÁSTICA.
8.45 D GRANDES MESTRES DA PINTU-

RA. Hoje: Jeronimo Bosch.
900 ? PATATI-PATATÁ. Animal». Cota-

Ção do leitor: *** (13 votos).
9.15 O CURSO DE LEITURA E INTER-

PRETAÇAO EM DESENHO TÉCNICO.
9.30 O DIDÁTICA DE CIÊNCIAS — Pro-

Arama èoucativo.

9.45 D É FÁCIL. Flashes educacionais.
10.<W Q CINEVIAGEM.
10.ÍJP; Ç) CATA-VENTO. Programa infanto-
Juvenil.* •Cotação do leitor: **** (16
votijs). ¦

11.55 D VAMOS GOSTAR DE MATEMÁ-
TICA. Programa educativo para alunos da 1*
série do 1o grau.
12.00 D TELECURSO 1o GRAU. Trabalho
n-S.

12.15 D TELECURSO 2o GRAU. História n°
2, ; •;

12.30 D SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO.
Reinações de Narizinho. Texto de Wilson
Rocha. Direção de Geraldo Caso e Roberto
Vignatti. Com Zilka Salaberry. Júlio César,
Zezé Macedo e ítalo Rossi. Cotação do
leitori •** (12 votos).

13.00 D ERA UMA VEZ. O Menino e o
Pinto do Menino. Cotação do leitor-
***** (2 votos).

13.45 D PATATI-PATATÁ. Animais.

14.00 D TARDE NOBRE — Os Médicos.

15.00 D TELERROMANCE. Episódio:
Paiol Velho. Romance de Abílio Pereira de
Almeida adaptado por Chico de Assis. Com
Arlindo Pereira, Jonas Mello, Kate Hansen e
Walter Forster.

15.45 D JORNAL DA FEIRA. Apresenta-
çâo de Márcia Leite. Cotação do leitor:
**** (5 votos).

16.00 D GINÁSTICA. Com a professora
Yara Vaz.

16.25 D ASSIM ESTÁ ESCRITO—Progra-
ma, sobre literatura. Hoje: Jack, o Estri-
pador,.
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It H.I Si li
Ã cantora Clara Nunes é uma das participantes do
programa A Nossa Música
(CANAL 2 — 22H)

16.30 D DOCUMENTÁRIOS
dia britânica.

Enciclopé-

17.00 D CATA-VENTO. Programa infantil.
Quadros: Bazar do Tem-Tudo, Plim-Plim e
as Mãos Mágicas, Circo, Plim-Plim e a Janela
da Fantasia; Comédia; Daniel Azulay; Come-
dia e Bazar do Tem-Tudo. Cotação do leitor:
**** (16 votos).

18.25 D VAMOS GOSTAR DE MATEMÁ-
TICA. Educativo.
18.30 D SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO.
Reincarnações de Narizinho.
19.00 G DIDÁTICA DE CIÊNCIAS.
19.15 D CURSO DE LEITURA E INTER-
PRETAÇAO DE DESENHO TÉCNICO.
19.30 D TELECURSO Io GRAU. Trabalho
n° 5.
19.45 D TELECURSO 2o GRAU. História n°

20.00 D DOCUMENTÁRIOS. ..Linguagem
dos sinais n° 5.
20.30 D DOCUMENTÁRIOS. Linguagem
dos animais n° 3.

20.45 D Documentários — Proteção do
meio-ambiente n° 3.
21.00 D ASSIM ESTÁ ESCRITO — Progra-
ma sobre literatura. Hoje: Jack, o Estri-
pador.
21.05 ? ESPORTE HOJE. Noticiário espor-
tivo. Apresentação de Elíakim Araújo. Cota-
ção do leitor: *** (15 votos).
21.15 D 1982. EDIÇÃO NACIONAL. Co-
mentários de Nahum Sirotsky, Cláudio Bo-
junga, Tarcísio Holanda, Nina Ribeiro e Virgí-
lio Moretzsohn. Cotaçáo do leitor: *****
(__8 votos).
22.00 D A NOSSA MÚSICA — Feliz Ano
Novo — Participação de Fagner. Jair Rodri-
gues, Nara Leão, Martinho da Vila, Alcione.
Fafá de Belém, Claia Nunes e Terezinha de
Jesus, entre outros.
23.00 D TEATRO MUNICIPAL.
00.00 ? 1982. 2" EDIÇÃO.
00.30 G ENCERRAMENTO — Conversa
de Fim de Noite. Com Jonas Rezende.
Cotaçáo do leitor; ***** (277 votos).

CANAL 4
7:00 D TELECURSO 2» GRAU. Cotaçáo

do leitor: ***** (6 votos).

7:15 D TELECURSO 1o GRAU. Cotação
do leitor; ***** (6 votos).

7:30 D SUPERMOUSE. Desenho.

8:00 D BATMAN.

8:30 D GLOBO COR ESPECIAL — As
Panterinhas.

9:00 D TV MULHER. Programa apresen-
tado por Marília Gabriela, Nei Gonçalves Dias
e Ney Galvão. Cotação do leitor: *** (57
votos).

12:00 D GLOBO COR ESPECIAL — Dese-
nhos: Como Pernalonga Conquistou o
Oeste./ Festa na Galáxia.

13:00 D GLOBO ESPORTE. Noticiário. Co-
taçáo do leitor: *** (35 votos).

13:15 D HOJE, Noticiário apresentado por
Sônia Maria e Leda Nagle. Cotaçáo do leitor
**** (33 votos). • ¦

13:45 D VALE A PENA VER DE NOVO —
Reprise da novela A Moreninha.

14:30 D SESSÃO DA TARDE — Filma
Bill.

16:30 D FESTIVAL DE DESENHOS.
17:00 ? CASO VERDADE. Episódio A Ir-
mà Dulce — Texto de Walter Negrão. Dire-
çào de Milton Gonçalves. Com Natalia Tim-
berg, Nádia Carvalho, Yoná Magalhães e
Otávio Augusto. (Último capítulo).

18:10 D PARAÍSO. Novela de Benedito
Ruy Barbosa. Com Jofre Soares, Kadu Moli-
terno, Cláudio Corrêa e Castro, Neuza Ama-
ral, Zaira Zambelli, Roberto Pirilo e outros.
Cotação do leitor; **** (7 votos). Resu-
mo: Mariana diz que não faz questão de
dormir com Antero. Irmã Matilde diz a Maiia
Rita que ela voltará sozinha para o Rio.
Terèncio foge. procura Edith e diz que. se ela
não fugir com ele, acabará com Marcos. O
delegado prende Terèncio, Diogo e Tobi.
Geraldo convida Marcos para ser seu sócio
na rádio.

19:00 D JORNAL DAS SETE. Noticiário
apresentado por Berto Filho. Cotação do
leitor: *** (12 votos).

19:10 D FINAL FELIZ. Novela de Ivani Ri-
beiro. Direção de Paulo Ubiratan. Com José
Wilker, Natalia do Valle, Lilian Lemmeitz.
Roberto Maia, Lídia Brondi e outros. Resu-

mo: Lucinha e Ivà discutem por causa de
Jandira. César acerta com Fiança os deta-
lhes de sua morte. Suzy continua tentando
ligar para Paulo sem sucesso. Serginho con-
ta a Débora que Rodrigo é quem vai financiar
seu casamento com Guto. César briga com
Marina e a despede. Débora diz a Lourdes
que achou uma maneira de vingar-se de
Rodrigo.

20:00 D JORNAL NACIONAL. Noticiário.
Cotação do leitor- ** (118 votos)

20:35 D SOL DE VERÃO — Novela de
Manoel Carlos. Direção de Roberto Talma.
Jorge Fernando e Gruel Arraes. Com Toni
Ramos. Irene Ravache. Cecil Thiré, Débora
Bloch. Jardel Filho e Beatriz Segall. Cotação
do leitor' **** (1 voto).

21:30 D SEXTA SUPER — Hoje. Globo
de Ouro Especial.

23:05 D 58° CORRIDA DE SÀO SIL-
VESTRE.

23:58 D CONTAGEM REGRESSIVA.

00.01 D CORUJA COLORIDA Filme A
Corrida do Século.

CANAL 7
08:20 D ENCONTRO COM A VIDA—Re-
Igioso.
08:35 D GINÁSTICA. Educativo.

09:00 D FESTIVAL DE DESENHOS.

10:00 ? VIAGEM AO FUNDO DO MAR —
Documentário. Cotação do leitor' ****
(12 votos).
11:00 D RIN TIN TIN.
11:30 D O GORDO E O MAGRO.

12:00 D LUCY TOTAL — Seriado.

13:00 D TEDDY PENDERGRASS —
Show internacional.

14:00,D SESSÃO ESPECIAL—Filme. Ro-
bin e Marian.
16.00 D JORNADA NAS ESTRELAS —
Seriado.

17:00 D A SORTE E SUA /OLHO VIVO —
Programa de prêmios;

17:30 D A SORTE É SUA / FAMILIONÁ-
RIA — Programa de prêmios.

18:00 D A FILHA DO SILÊNCIO. Novela de
Nara Navarro. Adaptação de Jaime Camargo
Com Bárbara Fazio, Hélio Souto, Aldo César,
Waldir Fernandes e outros. Cotação do lei-
tor' *•* (4 votos)

18:30 D CAMPEÃO — Novela de Jaime
Camargo. Com José Lewgoy, Cleide láconis,
Rubens de Falco. Othon Bastos e Kito Jun-
queira.

19:30 D EDIÇÃO LOCAL. Noticiário. Apre-
sentaçâo de Cevio Cordeiro. Cotação do
leitor- ***** (6 votos).

19:40 D JORNAL BANDEIRANTES Noti-
ciáno, com Joelmir Betting, Ferreira Martins,
Ronaldo Rosas, Newlon Carlos. Cotação do
leitor: *•** (136 votos).

20:10 D BANDEIRANTES ESPECIAL — A
Realidade e o Espetáculo.

21:00 ? BOA-NOITE, BRASIL. Jornalisti-
co. Apresentação de Flávio Cavalcanti. Edi-
ção nacional. Cotaçáo do leitor ** (111
votos).

23:10 D JORNAL DA NOITE. Noticiário
com Joelmir Bettmq, Aizita Nascimento e
José Augusto Ribeiro.

23.30 D PROGRAMA FERREIRA NETTO
— Ao vivo — Jornalístico de Entrevistas.

CANAL 9
08.20 D ENCONTRO COM A VIDA. Reli-
gioso.
08.30 D TELESCOLA. Programa educativo.

09.00 D IGREJA DÂ GRAÇA Religioso
com o missionário R. R. Soares. Cotação do
leitor- **** (3 votos).

09.20 D O REINO SELVAGEM. Documen-
tano. •

09.50 D HONG KONG FU — Desenho.

10.15 D SPACE GHOST Desenho

KJ.40 G A CORRIDA MALUCA Desenho.

11.05 D LABORATÓRIO SUBMARINO —
Oesenho.
11.30 D SUPER ROBIN HOOD — Dese-
«lhos.

«1.40 D COZINHANDO COM ARTE —
Culinária.

11.55 ? ENCONTRO COM A PAZ Mensa-
nens de Chico Xavier. Cotaçáo do leitor
***** (14 votos)

12.00 D RECORD EM NOTÍCIAS Noticia-
rio com Hélio Ansaldo. José Luiz Meneghat-
ti, Dionete Forti, Heitor Augusto e outros
Cotação do leitor' *** (9 votos).

13.00 D À MODA DA CASA Culinária com
Etty Frazer Cotação do leitor' *** (7
votos)

13.15 ? O REINO SELVAGEM Filme do-
cumentário.

13.45 ? OS APUROS DE PENELOPE -
Desenho.

14.10 ? SPACE GHOST Desenho.

14.35 ? KONG KONG FU — Desenho.

15.00 ? A PATOTA DO ZORRO - De-
senho.

15.25 D HARDY BOYS Desenho.

15.50 G LABORATÓRIO SUBMARINO -
Desenho

16.15 D SUPER ROBIN HOOD — De-
senho.

16.30 ? A CORRIDA MALUCA — De-
senho

17.00 ? PINÓQUIO Desenho.

17.30 D OS LOCOMOTIVOS — Desenho

18.00 D GASPARZINHO, O FANTASMA
ESPACIAL. Desenho.

18.30 D A FEITICEIRA. Comédia.

19.00 D SESSÃO AVENTURA — Filme A
Familia Robinson Senado Cotaçáo do lei-
tor *** (1 voto)

20.00 D SESSÃO BANG BANG — Filme
Os Violentos.

21.00 ? CINEMA ESPECIAL Filme Natal
em Familia.

23.00 CD NOITES CARIOCAS — Revista
diána com Scarlet Moom e Nelson Motta

CANAL 11
7:00 G GINÁSTICA Educativo. Cotação

do leitor. ***** (35 votos).

7:30 D PAPA-LEGUAS Desenho

8:00 D SUPER MOUSE Desenho

8:30 G POPEYE Desenho. Cotaçáo do
leitor' *** (2 votos).

1:00 O BOZO Infantil, de atrações circen-
6es. Cotação do leitor: *** (35 votos).

fl:30 ? CLUBE DO MICKEY Desenho
Cotaçáo do leitor: *** (4 votos)

10:00 ? ROBOT GIGANTE Desenho Co-
taçao do leitor: ***** (58 votosi

10:30 D A PANTERA COR-DE-ROSA D*
senho

11:00 G A TURMA DO PICA PAU Dese-
nho. Cotação do ieitor **** (7 votos)

11:30 G PICA-PAU. Desenho

12:00 D TOM & JERRY Desenho. Cota-
çáo do leitor' *** (6 votos)

12:30 D BOZO Humorístico, de atrações
circenses. Cotaçáo do leitor' *** (35
votos!

1300 G O POVO NA TV Variedades
Apresentação: Wilton Franco Participação
de Wagr.ei Montes. José Cunha. Ana Davis.
Cnstina Rocha. Roberto .íefferson. Adolfo
Cruz Amauri e Sérgio Maiandro Cotaçáo do
leitor: *** (215 votos)

1830 [ NOTICENTRO Jornalístico Cota-
çao do leitor. *** (1(5 votos!

19:00 G CONFLITO Novela de Marissa
Garrido. Com Ana Rosa, Jonas Melo e Percy
Ayres.

19:30 D OS RICOS TAMBEM CHORAM
Novela. Cotação do leitor *** (25 votos)

20:00 ? CONFLITO Reprise do capitulo
das 19h30min.

20:30 D OS RICOS TAMBEM CHORAM
— Reprise do capitulo das I9h30min

2110 D VOCÊ FAZ O SHOW - Retrós-
pectiva 82.
23 00 D ESPECIAL FIM DE ANO NO
BRASIL.

1 30 D ESPECIAL FIM DE ANO EM NO-
VA IORQUE

A CRITICA
DO LEITOR

Televisão
Os Pioneiros (TVS)

O seriado é uma extraordi-
nária mensagem de amor e
nobreza que merece um
horário mais nobre. Pedro
Paulo Rocha, engenheiro.

?

Horário impróprio. Deve
ser visto e admirado por
todas as faixas etárias.
Paulo Augusto Rocha,
acadêmico de medicina.

¦
Bret Maverick (Record)

Afinal a Record resolveu
investir em um seriado no-
vo e acertou duplamente

i ao colocá-lo no horário das
21 horas aos domingos,
pois as outras1' emissoras
reservam este horário para
seus piores programas.
Lauro S. Sandoval, econo-
mista.

¦
Fantástico (Globo)

Este programa chegou a
uma tal vulgaridade que
faz Sílvio Santos parecer
melhor. Artur Vasconcelos
Araújo, estudante.

Mil estrelas, ótimo. Sem
propaganda ou chamadas
pela TV foi sensacional a
apresentação de Angela
Maria e Cauby Peixoto, so-
berbos. Hugo A. de Castro,
assistente pessoal.

¦
Jornal Nacional (Globo)

É o melhor e mais assistido
noticiário de TV apesar
das restrições de certos
grupos. Pedro Paulo Ro-
cha, engenheiro.

A parcialidade da Rede
Globo é claramente evi-
denciada através da mani-
pulação que o Jornal Na-
cional faz das informações.
Apesar de ter os elemen-
tos, sua postura condena-o
à mediocridade. Luiz Fer-
nando Valverde, estu-
dante.

*

Falta análise e comenta-
rios das notícias apresen-
tadas. Além disso, alguns
fatos importantes nâo es-
tão sendo divulgados com
o merecido destaque. Dis-
pondo de consideráveis re-
cursos técnicos e huma-
nos, a emissora poderia
cuidar mais deste noticia-
rio. P. Carvalho, estu-
dante.

¦
Balança Mas Não Cai

(Globo)
É uma pena o Balança sair
do ar. E um programa di-
vertido e agrada a muita
gente. Gleisse Caetano, es-
tudante.

Até que é bom, tem muita
coisa boa nele, mas o que
gosto de verdade é ver o
Ary Leite imitando um ga-
go e, principalmente, can-
tando acompanhado ao
violão. Maria Helena, do
lar.

Viva o Gordo (Globo)
Prefiro o Jô Soares imitan-
do mulheres como Nortni-
nha, Bô Francineide e Ca-
pitão Gay. Fernando de
Souza e Silva, estudante.*

Jô Soares, sozinho, vale
pelo show. Está cada vez
melhor, principalmente
imitando mulheres. Maria
Helena Souza, datilografa.

Jornal da Globo (Globo)
A crítica não é própria-
mente ao jornal mas ao
Governo: tomar empresta-
do a juros altos para pagar
dívidas que, assim, se
acumulam, não convence
a ninguém. Simone Rocha,
estudante.

¦
Jornal da Globo Especial
Acadêmico, elitista. Pre-
tende sempre que possível
tapar o sol com a peneira.
O introito, muito bom,
com entrevista de pessoas
do povo, funcionando, en-
tretanto mais uma vez co-
mo "cortina de fumaça".
Mario Luiz Corrêa de Bri-
to, administrador.

Sol de Verão (Globo)
Embora vazia em conteú-
do, tão alienante para o
público quanto as outras
da Globo. Mas é uma exce-
lente comédia e como tal
cumpre sua funçáo. Luiz F.
Valverde, estudante.

¦
Coruja Colorida (Globo)
Deve ser muito bom. Pena
que eu nunca consegui ver.
Pedro Alexandre Lourei-
ro, estudante, 13 anos.

Teatro
Gente Fina é a mesma coi-
sa (Princesa Isabel)
Seriedade e alta categoria
tornam este espetáculo
imperdível. O melhor dc
Rio, atualmente. Arminio
Baptista de Almeida Jr,
funcionário público.

VA 
programação e os horários são de responsabilidade das emissoras^

DE AMANHA
CANAL 2
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9.40 D É FÁCIL. Flashes educacionais.
Cotação do leitor: ***** (3 votos).

9.45 D REENCONTRO. Mensagens do
Pastor Fanini. Cotação do leitor: **** (24
votos).

10.16 ? PATATI-PATATÁ. A Criança e a
Dança. Cotação do leitor: *** (13 votos).

10.30 D TELECURSO 1° GRAU. Trabalho
n° 6. Cotação do leitor: ***** (7 votos).

10.45 G TELECURSO 1o GRAU —Recapi-
tulaçâo das aulas de Trabalho.

12.00 ? RETROSPECTIVA 82 — Os fatos
do ano.

13.30 D STADIUM. Esportivo. Cotação do
leitor: ***** (7 votos).

14.30 ? TIO MANECO — Compacto. Cota-
çâo do leitor: *** (3 votos).

15.30 G DOCUMENTÁRIOS — Animais.

16.00 D ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA.
16.30 ? CONCERTOS PARA A JUVEN-
TUDE.
17.30 D MAESTRO —Luisinho EçaeAyl-
ton Escobar.
18.30 G SEIS E MEIA. Hoje: Sala Funarte
— os melhores conjuntos.
19.30 G LIBERDADE PARA ESCOLHER.
20.30 D DOCUMENTÁRIO —; Hoje: Luta
pela Sobrevivência n° 4.
21.00 G 1982 — Jornalístico. Cotação do
leitor: ***** (43 votos).
21.30 G TVE—ESPECIAL —Hoie: Ballet
Quebrs-Nozes. de Tchaikovsky Solistas:
Noella Pontois, Rudy Bruaus e Denys Ganio.

23.00 G ENCERRAMENTO. Conversa de
Fim de Noite, com Jonas Rezende. Cotação
do leitor: ***** (290 votos).

CANAL 4
6.45 D TELECURSO 2o GRAU.
7.15 G TELECURSO 1° GRAU
8.00 D JORNAL DO TELECURSO.
8.15 D FESTIVAL DE DESENHOS.

9.30 G BRASIL, TERRA DA GENTE.

10.00 D GLOBINHO. Balanço dos melho-
res do ano, com destaque do que foi feito da
bom para as crianças.
10.30 D FUPPER.
11.00 G TÚNEL DO TEMPO.
12.00 D ESPORTE ESPETACULAR-Pro-
grama- sobre as várias modalidades de es-
porte.
13.15 G HOJE. Jornal apresentado por Sô-
nia Maria e Leda Naale.
14.00 G SESSÃO WESTERN. Filme: Os
renegados.
16.00 D CASSINO DO CHACRINHA. Apre-
sentado por Abelardo Barbosa. Cotação do
leitor: ** (57 votos).

18.10 D PARAÍSO. Novela de Benedito
Ruy Barbosa. Com Jofre Soares, Kadu Moli-
terno, Cláudio Corrêa e Castro, Neuza Ama-
rai e Zaira Zambelli. Resumo: Eleutério pede
ao delegado para soltar Terèncio. Irmã Matil-
de diz a Antero que Maria Rita não poderá
voltar para o convento. Geraldo diz a Ricardo
que não quer ser mais seu sócio. Tobi
pergunta a Eleutério se ele o ajudará a
processar o delegado por tè-lo preso.
19.00 G JORNAL DAS SETE. Noticiário.
Cotaçáo do leitor: *** (12 votos).

19.10 G FINAL FELIZ. Novela de Ivani Ri-
beiro. Direção de Paulo Ubiratan. Com José
Wilker, Natalia do Valle, Lilian Lemmertz.
Roberto Maia, Lídia Brondi e outros. Resu-
mo: Débora diverte-se com o mal-estar de
Rodrigo para pagar seus gastos. Gláucia fica
desapontada por Débora querer casar-se
com Guto. Rodrigo desconfia que Débora já
sabe o seu plano. Maurício encontra Marina
chorando na rua e a leva para casa. César
simula a sua morte e a cena é assistida por
um casal de namorados.

20.00 G JORNAL NACIONAL. Noticiário
apresentado por Cid Moreira e Sérgio Chapa-
lin. Cotação do leitor: ** (115 votos).

20.30 D SOL DE VERÃO. Novela 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. Resumo: Mada-
lena não interrompe o beijo de Laura e Gil.
Clara observa a preparação para o réveillon
no terreno. Rachel aparece na festa do
sobradâo, mas avisa a Heitor que não poderá
permanecer. Heitor é então consolado por
Lola. Miguel passa a noite com Clara na praia
e ao chegarem Beatriz fica chateada. Heitor

' brinda com Abel e Caetano o novo ano.

21.30 D RETROSPECTIVA 82.

23.30 G SESSÃO DE GALA. Filme: Os
Olhos de Laura Mars.
01.30 D CORUJA COLORIDA. Filme: FI-
lhos Esquecidos.
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Irene Ravache em Sol de Verão (Canal 4)

CANAL 7
9.15 G AO DESPERTAR DA FÉ. Reli-

gioso.
9.30 G REENCONTRO. Religioso. Cota-

ção do leitor: **** (24 votos).

9.45 D PATATI PATATÁ — Educativo in-
fantil.

H.00 G STADIUM — Esportivo.

12.00 G FESTIVAL DE DESENHOS —
Hanna Barbera.
13.00 G SHOW DE TURISMO.
14.00 G SESSÃO ESPECIAL — Assassi-
nato por Morte.
16.00 G SUPERESPECIAL — Música In-
ternaclonal — Os maiores sucessos de
1982.
18.00 D A FILHA DO SILÊNCIO. Novela de
Nara Navarro. Texto de Jaime Camargo.
Com Barbara Fázio, Hélio Souto, Zaira Bueno
e Waldir Fernandes. Cotação do leitor: ***
(4 votos).
18.30 D CAMPEÃO — Novela de Jaime
Camargo. Com José Lewgoy. Cleide laconis.
Rubens de Falco, Maria Stela, Othon Bastos
e Míriam Pérsia. Resumo: Rubens vai ao
apartamento de Charles e lhe diz que ambos

precisam ter uma conversa. Rubens cita o
fato de ele nunca ter-lhe dado a minima
atenção. Matias vai trabalhar com Orlando,
cuidando de seus cavalos. Charles força
Vítor a contratar Berenice para trabalhar com
ele. Jorge procura Mendonça, um empresa-
rio que deseja comprar os armazéns de
Amilcar. e lhe faz uma oferta. Jorge pretende
utilizar uma das folhas em branco assinadas
por Amilcar antes de sua morte.

19.30 G EDIÇÃO LOCAL. Noticiário. Apre-
sentaçâo de Cévio- Cordeiro. O Rio em
Destaque. Cotação do leitor: ***** (7
votos).

19.40 D JORNAL BANDEIRANTES. Noti-
ciário, edição nacional, com Joelmir Beting,
Rafael Moreno, Ronaldo Rosas. Cotação do
leitor: •*** (136 votos).

20.00 D O MELHOR DE LAS VEGAS.
21.30 D SUPERPRODUÇÃO — Filme: O
Corcunda de Notre Dame.
23.30 D SÁBADO À NOITE NO CINEMA
— Filme: A Última Carga.
01.30 G CINEMA NA MADRUGADA Fil-
me: Papay Play boy.

CANAL 9
09.00 G TELESCOLA. Educativo.

09.30 ? HONG-KONG FU. Desenho.

10.00 D OLHO NO LANCE Mesa redonda
esportiva com Pedro Luiz. Tércio de Lima e
outros.

11.30 G PROGRAMA BARROS DE ALEN-
CAR. Musical. Cotação do leitor: **** (1
voto).
14.00 D LIMITE DO HOMEM. Programa
esportivo.

15.00 D O ARTILHEIRO
16.00 G SUPERDESENHOS.
17.00 D PINÓQUIO.

17.30 D OS LOCOMOTIVOS.
18.00 D TWIST.
19.00 D GALÁCTICA Senado de ficção
cientifica. Cotaçáo do leitor: **** (4
votos).

20.00 ? ESQUADRÃO ALPHA — Seriado.

21.00 D GEMINI MAN — Seriado. Cotação
do leitor: **** (3 votos).
22.00 D CALAFRIO — Filme: Reflexos de
um Crime.
24.00 D CINEMA COMO NO CINEMA.
Cotação do leitor: ***** (l voto). Repri-
se do melhor filme da semana, sem interva-
los comerciais.

CANAL 11
6.30 D STADIUM — Educativo.

7.30 D PAPA-LÉGUAS. Desenho.

8.00 G SUPER MOUSE. Desenho. Cote-
ção do leitor: **** (1 voto)

8.30 G POPEYE. Desenho. Cotação do lei-
tor: *** (3 votos)

9.00 G BOZO. Infantil, com asraçòes cir-
censes. Cotação do leitor: *** (35 votos).

9.30 D CLUBE DO MICKEY Desenho.
Cotação do leitor. *** (4 votos).

10.00 D ROBOT GIGANTE Desenho. Co-
taçào do leitor: ***** (56 votos).

10.30 G PANTERA COR-DE-ROSA. De-
senho.
11.00 G A TURMA DO PICA-PAU
11.30 G REVEILLON AMERICANO —Fes-
ta dos principais clubes dos Estados Unidos
13.30 G PARADA DAS ROSAS — Ao vivo.

.dos Estados Unidos

15.30 G RÉVEILLON NO BRASIL — Festa
dos principais clubes do Brasil.

17.30 G PARADA DE ROSAS — Repre-
sentaçâo da festa americana.

19.30 G CONFLITO — Novela de Marissa
Garrido. Com Ana Rosa. Jonas Melo e Percy
Ayres.
20.00 ? OS RICOS TAMBÉM CHORAM
Novela de Inés Rodena. Adaptação de Susa-
na Colona. Cotação do leitor- *** (29
votos).
20.30 G CONFLITO — Reprise do capitulo
das 19h.
21 00 G OS RICOS TAMBÉM CHORAM
— Reprise do capitulo das 19h30min.
21.30 G ALEGRIA 83 Humorístico — Co-
tação do leitor: *** (18 votos)
23.00 G MOACIR FRANCO SHOW Varie-
dades Cotação do leitor *** (9 votos)
00.30 G LONGA-METRAGEM — Os Cem
Cavaleiros.
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21.13 a 20/4
Momento de reflexão no qual o
ariano deve procurar avaliar de
forma coerente e mais equilibra-
da as ações e fatos que marca-
ram o seu rnomento astrológico.
Procure tirar dessa' análise as
lições que moldem de forma pro-
dutiva os seus próximos dias.
Faça deste último dia do ano um
instante de afirmação de sua no-
tavei personalidade com atitudes
de carinho e ternura.

TOURO
2V4 a 20/5
Hoje o taurino deve procurar das-
vincular-se do excessivo matéria-
lismo que cerca seu comporta-
mento rotineiro. O quadro astro-
lógico que molda as influências
de seu dia se faz presente em
indicações que o aconselham a
tomada firme de decisões que
podem mudar, de forma constru-
tiva, sua vida. Reaja ao imobilis-
mo e a considerações que o
levam a alhear-se dos que o
estimam.

GÊMEOS
21/5 a 20:6
O geminiano deve hoje evitar a
inconstância nas manifestações
de afeto e consideração. Procure
ser coerente e firme ao manifes-
tar suas opiniões e procure fazè-
lo de forma polida e sincera. Faça
deste instante um momento de
boa reflexão sobre os fatos posi-
tivos que cercaram o seu ano e a
eles dè o valor correto que lhe
servirá de motivação para levar
avante sua caminhada.

--l&pTpfâsI^

CÂNCER
2116 a 21-7

Dia em que o canceriano tenderá
a estreitar ainda mais os fortes
laços que o prendem à vida fami-
liar. Há um clima muito bem-
disposto para que sua convivèn-
cia se faça de forma harmônica e
favorável. Nâo guarde suas emo-
ções e as externe plenamente
quando assim o desejar, evitan-
do reprimir sentimentos. Evito
apenas deixar-se levar por exces-
sos que lhe sejam prejudiciais.

LEÃO
22/7 a 22:8
A capacidade do leonino em cati-
var as pessoas que com ele con-
vivem deve ser a tônica do seu
dia neste momento em que o
ano se encerra. Busque fazer dos
instantes finais deste seu bom
período astrológico um momen-
to de entendimento das razões
que, astrologicamente, molda-
ram, em clima por vezes instável,
um período que lhe deixou, ao
seu final, saldo muito favorável
de vivência e crescimento inte-
rior.

VIRGEM
23/8 a 22-9
Hoje o virginiano deve buscar a
companhia das pessoas que lhe
sâo mais caras, em atitudes de
apreço que deixem de lado a sua
quase insaciável sede de liberda-
de. Os bons momentos que o dia
lhe reserva serão o coroamento
de posições astrológicas que
marcaram de forma intensa o
passar dos dias neste ano por
vezes difícil mas que o fez mais
senhor de si mesmo e do mundo
que o cerca.

LIBRA
23/9 a 2210

Com o seu comportamento fun-
dado no equilíbrio e na serenida-
de, o libriano reúne hoje as condi-
ções ideais para moldar o am-
biente que o cerca, impondo
com sua presença e com o fascí-
nio natural de sua personalidade
o clima correto para que come-
more o final de um ano que não
lhe loi totalmente benéfico mas
que pode ter resultado em im-
portante quadra de sua vida, se
considerado em seu conjunto.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A expressividade das emoções
vividas pelo escorpiano e um
clima de intensa participação fa-
rão do seu dia um instante ines-
quecivel no qual vocô será louva-
do e ternamente destacado. Ex-
pressões de afeto e considera-
çâo trarão consigo um significa-
do muito mais profundo que me-
ra manifestação de etiqueta. Va-
lorize pessoas e fatos dentro de
sua real importância. Encanto e
ternura no final do dia.

SAGITÁRIO
22/11 a 21i 12
Hoje o sagitariano, um ser per-
manentemente preocupado em
dar-se em favor do próximo, será
alvo de atenções especiais e ve-
rá lhe serem retribuídas muitas
das atitudes de desprendimento
e doação tomadas no correr do
ano. Você será o senhor de seu
dia e este momento lhe dará
compensações e alegria que o
farão sentir-se pleno de felicida-
de. Viva com intensidade este
seu momento.

Yy^m
CAPRICÓRNIO
22/12 a 201
Recebendo influências notável-
mente positivas para algumas
das casas de seu horóscopo, o
capricorniano hoje se faz alvo de
atenções que o destacarão den-
tre todos aqueles que participam
de sua vivência rotineira. Um
quadro de muita alegria e felici-
dade o compensará por desgas-
tes. insatisfação e frustrações
passadas. Não se deixe, no en-
tanto, levar pelo excessivo senti-
mentalismo.

AQUÁRIO
2H1 a 19/2
Suas preocupações com o mun-
do em que vive e as desigualda-
des que tanto o caracterizam não
devem hoje fazê-lo triste e arre-
dio em ambiente que se forma,
positivo e esperançoso, a sua
vqlta. Faça por onde participar,
com sua notável capacidade de
motivação, das atividades que
marcam o final do ano em clima
de entendimento e felicidade.
Busque a companhia dos que lhe
são mais caros.

PEIXES
20/2 a 20'3
Um instante que o valorizará e o
fará sentir recompensado por
agruras e dificuldades passadas,
será vivido hoje quando fatos de

. significado futuro se materializa-
rão a sua volta. Você recebe boa
influência e pode, com isso, con-
dicionar-se bem para uma ativi-
dade que o agrade. Reconheça o
valor daqueles com os quais con-
vive rotineiramente e externe
suas conclusões. Elas podem
trazer-lhe resultados surpreen-
dentes.

CRUZADAS
HORIZONTAIS — 1 — denomi-
nação atribuída ao gênero de
líquens, que abrange certas es-
pécies nativas nas regiões tropi-
cais; 7 — designação de qual-
quer divindade escandinava; 9 —
diz-se das substâncias em cuja
composição entra amido ou ou-
tra fécula (pl.); 12 — eletroimã
cuja função é abrir ou fechar
contatos elétricos com o intuito
de interromper ou estabelecer
circuito; 13 — arma branca de
pequeno comprimento, com dois
cortes, ou extremidade aguçada;
14 — senhor; patrão; 15 —
amarrar com bocas ou cabos; 16

balança constituída por uma
barra de ferro, com braços desi-
guais e com um peso anexo ao
braço maior; 18 — prefixo grego
que traz a idéia de posição em
cima; 19 — família de vegetais
das Aráceas; 21 — porção de
fezes infantis; espécie de papa-
gaio; 22 — símbolo do têrbio; 23

apoiar o partido ou parecer de
outrem; estabelecer-se de forma
permanente; 26 — prólogo de
uma composição dramática, que
se destina a conseguir a benevo-
lència do público; 27 — tabuleta
de madeira na qual se fazem
inscrições sânscritas, com sen-
tenças búdicas, e que no Japão,
ao serem colocadas perto do
túmulo, facilita a entrada do de-
funto no paraíso; 28 — nome
que se dá na Suécia às dunas de
areia móveis que formam uma
cadeia contínua; 29 — denomi-
nação dada ao gergelim; 30 —

VERTICAIS — 1 — trecho do rio
em que a violência das águas faz
grande ruido sobre os pedregu-
lhos (pl); 2 — não contados;
esquecidos; 3 — cogumelos que
crescem em madeiras ou sobre
árvores; 4 — nome dado ao
elemento complexo do plasma
germinativo, na teoria de Weis-
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mann; 5 — de maneira nenhu-
ma; 6 — fanfarronar; vangloriar;
7 — mingau de farinha de arroz e
milho, que é utilizado como con-
duto (pl.); coisas que embebe-
dam; 8 — prender com corda
grossa, de esparto; 10 — unida-
de estrutural hipotética da cédu-
la; 11 — denominação atribuída
à base carnosa do ovário de ai-
guns vegetais; 15 — expressão
que indica a equivalência de
quantidade nos medicamentos;
17 — planta rasteira e vivaz da
família das Aristoloquiáceas, usa-
da para fins medicinais (pl.); 20

aura- debilmente luminosa,
emanada da ponta dos dedos; 22

corda com que uma embarca-
ção puxa outra (pl.); 24 — fruta
da árvore africana "oba"; 

planta
japonesa, da qual se extrai um
suco escuro, que é utilizado pe-
las mulheres para pintar os den-

tes; 25 — antigo navio de com-
bate com a proa munida de um
esporão de aço; 26 — com res-
peito a.

Léxicos: MOR; Melhoramen-
tos; Morais e Casanovas.
SOLUÇÕES DO NÚMERO AN-

TERIOR
HORIZONTAIS —matame; cab;
único; cola; tuba; trair; alas; ri-
xar; co; ob i; azo; sovar; gama,
muita; itãs; orua; ova; sos;
suarda.

VERTICAIS — mutacismos;
anulo; tiba; acaso; mo; coaxi;
alia; barro; cri; triz; bara; avius,
ogiva; amã; ouro; ata; atar; as-
ca; ou.

Correspondência para: Rua
das Palmeiras, 57 ap. 4 — Bo-
tafogo — CEP 22270.

LOGOGRÍFO JERONIMO FERREIRA
PROBLEMA N° 1191 rZZ 771 10 mala de mão (6)

.,..,.,. K _W 11. não sentir comoções (7)
1. criada de freiras (7) ¦"¦>¦ •" 12. 

pequena viga (6)
2. de Verona (7) 13 pequeno vagâ0 (Q)
3. delírio (6) 14 proa (5)
4. eleger por meio de votos \ 

15- PrósPero (7)
15) rn » Q 16. que está em vigor (7)

5. esvoaçar (7) J_ 
\M & 17. que voga (7) .

6. gemer (5) m» 18. relativo ao ventre (7)
7. indígena do rio Guaporé 19 va|eta 

(7)
(6) 20. vidraça de cores (6)

8. inconstante (8)
9. intrépido (7) Palavra-chave' 14 letras

Consiste o LOGOGRÍFO em encontrar-se determinado vocábulo, cujas consoantes já estão
inscritas no quadro acima. Ao lado, à 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 letra inicial da palavra-chave. As letras de todos os sinônimos estão contidas no
termo encoberto, respeitando-se as ietras repetidas.
Soluções do problema n° 1190: Palavra-chave: JUPITERIANO

Parciais: jirau; joeira; junta, jupati; japuí, jutaí, jõnia; jeruti; jeíra; júnior, Júpiter; jito; junteira;
janeiro; jeito; junto; juro; jorna; jirote: jupiá.
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A NOVELA DAS OITO TAMBEM
LEVA SUAS OFERENDAS A IEMANJÁ

Débora Chaves

DEPOIS 

de amargar um prejuízo
de cerca de Cr$ 6 milhões — a
gravação da semana passada foi

adiada, em cima da hora, por causa da
chuva — a produção de Sol de Verão
(TV Globo, 20h) conseguiu gravar se-
gunda-feira, na praia do Pepino, as ce-
nas em que todos os convidados para o
réveillon de Sofia (Yara Amaral) e Hilá-
rio (Carlos Kroeber) vão até a praia
levar suas oferendas a Iemanjá e ver a
festa dos centros espíritas. Com muitos
fogos de artifício, flores, velas e garrafas
de aguardente e Sidra (champanha de
maçã), a produçáo armou a maior festa,

pois os mais de 300 figurantes e inte-
grantes do Centro do Caboclo Sara-
pião, de Parada de Lucas, levaram a
coisa muito a sério. Em frente a um
verdadeiro congá (altar de umbanda) a
mãe de santo Fidelina Roberto rodou a
baiana e recebeu todos os seus santos.
Os atabaques não pararam de tocar e,
por mais de duas horas, os cânticos e a
sessão espírita aconteceram sem que o
diretor, Jorge Fernando, interferisse.
Da calçada, Jorginho comandou os ato-
res que, ora observando uma reza ou
olhando o espetáculo dos fogos de arti-
ficio, cumpriam sua parte do roteiro. É
exatamente à meia-noite que a seduto-
ra Clara (Débora Block) se deixa beijar
na boca por Miguel (Mário Gomes),
enquanto Romeu. (Miguel Falabella)

acompanha a mãe e o pai. E também ao
espoucar dos rojões que Flora (Isabel
Ribeiro) se lamenta com Germano (Hei-
ber Rangel), ao ver um casal se beijan-
do: "Ai, que saudade. Faz tanto tempo
que ninguém me beija", diz ela — e
Geny (Márcia Rodrigues) e Horácio
tPaulo Figueiredo) aproveitam para se-
lar sua reconciliação num beijo apaixo-
nado. Virgílio (Cecil Thiré) se mostra
muito interessado em Fernanda (Aríete
Sales), e Laura (Beatriz Segall) e Gil
(Ivan Mesquita) extravasam sua pai-
xão. Com essas cenas, mais as da festa
na cobertura de Sofia e no sobradão de
Heitor (Jardel Filho), os capítulos de
hoje e amanhã de Sol de Verão mos-
tram, em cima do lance, o cotidiano
carioca.

a*

OS FILMES DE HOJE
Hugo Gomex

AVENTURA 

épica, Robin e Marian
perde por não levar a sério a paródia
que poderia ter feito da vida medie-

vai. Lembrando por vezes O Leão no Inverno,
o filme tem dois trunfos, que são a presença
de Audrey Hepburn, retornando à tela após
longa ausência, e principalmente o desenho
da produção de Michael Stringer, que conse-
gue captar bem a atmosfera da época. Viven-
do um Robin Hood maduro, oposto à imagem
de juventude e galanteria deixada por Enol
Flyn, Sean Connery compõe adequadamente
seu personagem, bem secundado por Nicol
Williamson, como Little John, outra vítima
da imagem de bonomia deixada por Alan
Hale em As Aventuras de Robin Hood. Não
obstante os reparos, uma produção bem-
cuidada e com uma insólita cena de amor em
pleno milhara!.

Rodado entre uma de suas folgas do
musical Sugar Babies, que estrelou na
Broadway durante dois anos ao lado de Ann
Miller, Mickey Rooney vive em Bill um ho-
mem adulto com a mentalidade de uma
criança, uma mistura de Os Dois Mundos de
Charly com O Homem que Nasceu de Novo.

Baseado em fatos verídicos — Bill é visto no
final apresentado a Rosalynn Carter na Casa
Branca — esse drama sentimental feito para
a TV se escora primordialmente no trabalho
do antigo Andy Hardy, um ator de forte
potencial dramático raramente bem aprovei-
tado por Hollywood. Por seu desempenho,
premiado com um Emmy — o Oscar da TV —
merece ser visto.

Produção divertida, detalhista, com óti-
mos momentos de comicidade, principalmen-
te no começo, A Corrida do Século ganharia
se tivesse menor duração — a sátira a O
Prisioneiro de Zenda, por exemplo, poderia
ter sido omitida — e um pouco mais de
finesse. Mas, mesmo assim, no global é obra
que destila permanente bom humor, com
Natalie Wood deliciosa, Jack Lemmon impe-
cável e Tony Curtis num de seus trabalhos
mais satisfatórios. Esplêndida fotografia de
Russell Harlan e elogiável desenho da produ-
ção de Fernando Carrere. Uma reapresenta-
ção sempre bem-vinda.

ROBIN E MARIAN
TV Bandeirantes — 14h

(Robin and Marian) — Produção norte-americana de I976.
dirigida por Richard Lester Elenco Sean Connery. Audrey
Hepburn, Robert Shaw, Richard Harris, Nicol Williamson,
Denholm Elliott. Ronnie Barker Colorido (107 min)

*+¦*• Após as Cruzadas, Robin Hodd (Connery) e Littla
John (Williamson) são expulsos da França por se
recusarem a acatar ordens do Rei João (Holm). Retor-,,,
nam, então, à floresta de Sherwood, onde ficam saben-
do que a namorada do primeiro, Maid Marian (Hep-
burn), está sendo perseguida por professar o catolicisnww
mo. Depois de resgatá-la, Robin enfrenta seu arquinimi-1 . c
go, o Xerife de Nottingham (Shaw).

BILL
TV Globo — 14h30min

(Bill) — Produção norte-americana de 1981, dirigida por
Anthony Page. Elenco' Mickey Rooney, Dennis Quaid,. .
Largo Woodruff, Harry Goz, Anna Maria Horsford. Kathleen...
Maguire, William J Da Prato, Ray Serra. Colorido.
¦**¦ Embora com 46 anos, Bill (Rooney) tem a idade
mental de um garoto, após passar a maior parte de sua
vida em hospitais. Através de um jovem cineasta
(Quaid) e sua mulher (Woodruff), que o adotam, recebe .
uma educação que lhe permitirá viver independente-
mente. Emmy de Melhor Ator dramático (Rooney). Feito
para a TV.

A CORRIDA DO SÉCULO
TV Globo — 0h01 min '*•"'";*

(The Great Race) — Produção norte-americana de 1965.
dirigida por Blake Edwards. Elenco: Tony Curtis. Jack,,,,
Lemmon, Natalie Wood, Peter Falk, Keenan Wynn, Arthur
0'Connell, George Macready, Dorothy Provine. Colorido.
(163 min)
**¦* Durante competição de calhambeques, de Nova.,,,
Iorque a Paris, em 1906, o mocinho Leslie Gallant
(Curtis) tem de enfrentar a vilania do bandido, Professor
Destino (Lemmon), que não recua ante golpes sujos
para sair vencedor.

DE AMANHA

Qpreíerêr

aprendizado feito junto a seu padri-
nhô John Ford, de quem foi assisten-
te, certamente influenciou o estilo e a

preferência de Andrew V. McLaglen pelo wes-
tern como meio de expressão. Em Os Renega-
dos, ele esquece por algum tempo seus atores
favoritos — John Wayne e James Stewart —
para dedicar sua atenção ao ítalo-americano
Dean Martin, que encontra neste faroeste ágil
e com algumas pitadas de humor um papel
adequado ao seu pequeno talento. Brian
Keith e Honor Blackman atuam convincente-
mente. A atriz inglesa, que desde Goldfinger
não encontrava boa oportunidade, empresta
uma sensualidade fria, mas eficaz, à mulher
do militar. Reparem na limpeza imaculada de
Dean, após longa cavalgada, e na elegância
de suas luvas. Já não se fazem mais cowboys
como antigamente...

Thriller criminal, Assassinato Por Morte
tem qualidades intrínsecas e valorizá-lo, ape-
sar de um suspense por vezes ralo. A começar
por seu tema incomum, mas principalmente
por seu elenco, uma verdadeira constelação
de celebridades — até o escritor Truman
Capote — que se degladia com evidente satis-
facão para valorizar ao máximo sua partici-
pação. Roteirista, Neil Simon prova com esta
paródia a história de detetives, escrita espe-
cialmente para o cinema, que é capaz de fugir
aos estereótipos que o consagraram no palco.

Comédia dramática um tanto monótona,
mas bem interpretada, Filhos Esquecidos
tem ainda a seu favor um score melodioso de
Harry Warren e Leo Robin. Natalie Wood, que
faz a filha do cantor, tinha então 14 anos e já
prenunciava a atriz bonita e sensível em que
se transformaria.

O Corcunda de Notre Dame foi um dos
grandes sucessos de Lon Chaney no cinema
mudo. A segunda versão, em 39, com Charles
Laughton e Cedric Hardwicke, representou
um momento glorioso de Hollywood: desem-
penhos perfeitos, fotografia excelente e uma
admirável reconstituição da Paris medieval.
A terceira, com Anthony Quinn, foi abaixo da
crítica. Agora, chega a quarta, feita para a
TV. À falta de dados pela emissora, acredita-
mos que o arcebispo de Notre Dame seja
interpretado pelo grande John Gielgud, que
encontraria assim um papel à altura do seu
gênio. O resto do cast. entretanto, nâo inspira
muita confiança, mas pode surpreender. A
conferir.

ASSASSINATO POR MORTE
TV Bandeirantes — 14h

(Murder by Death) — Produção norte-americana de 1976.
dirigida por Robert Moore. Elenco: Eileen Brennan, Alec
Guiness Truman Capote, James Coco, Peter Falk, Elsa
Lanchester, David Niven, Peter Sellers, Maggie Smith.
Colorido.
**+ Milionário excêntrico (Capote) convida oscinco
maiores detetives do mundo para jantar em sua casa e,
ao mesmo tempo, assistir tranqüilamente a um assassi-
nio. Antes de sumir misteriosamente, revela que entre
eles está um assassino, e quem o descobrir e a sua
vítima, ganhará um milhão de dólares.

OS RENEGADOS
TV Globo — 15h

(Something Big) — Produção norte-americana de 1971.
dirigida por Andrew V. McLaglen. Elenco: Dian Martin, Brian
Keith. Honor Blackman, Carol White. Albert Salmi, Don
Knight. Joyce Van Patten, Denver Pyle. Colorido. (108 mm)
++ Coronel da Cavalaria (Keith), prestes a se aposen-
tar, tem de voltar à luta quando seu velho inimigo, Joe
Baker (Martin) seqüestra sua mulher (Blackman) para
trocá-la por uma metralhadora. Seu objetivo é se apode-
rar de vilarejo dominado por bandoleiro mexicano.
Cançào-titulo de Burt Bacharach e Hal David.

O CORCUNDA DE NOTRE-DAME
TV Bandeirantes — 21h30min

(The Hunchback of Notre Dame) — Produção britânica de
1982, dirigida por Michael Tuchner. Elenco: Anthony Hop-
kins, Derek Jacobi. Lesley Anne Down, John Gielgud.
Colorido. (102 min)

A mando do arcebispo de Notre-Dame, Quasímo-
do, o sineiro, seqüestra a cigana Esmeralda (Brown),
por cuja beleza seu amo está enfeitiçado, mas que só
tem olhos para Phoebus, o galante capitão. Ela foge e o
corcunda, de castigo, é chicoteado em público. Apieda-
da, ela lhe dá de beber, na roda, e com isso ganha sua
gratidão, que um dia lhe salvará a vida. Baseado em
livro de Vitor Hugo. Feito para a TV. Inédito na TV.

REFLEXOS DE UM CRIME
TV Record - 22h

(Reflection of Murder) — Produção norte-americana de
1974. dirigida por John Badham. Elenco. Joan Hackett..
Tuesday Weld, Sam Waterston. Lucille Benson, Michael
Learned. Ed Bernard. R. G. Armstrong. Colorido. (96 mm.)
•k-k Numa cidade de província, a mulher (Hackett) e a
amante (Weld) do diretor (Waterston) de uma escola
conspiram para assassiná-lo sem deixar vestígios qué
as incriminem. Feito para a TV. Refilmagem de As
Diabólicas, da Clouzot.

OS OLHOS DE LAURA MARS
TV Globo -— 23h30min

lEyes of Laura Mars) — Produção norte-americana de
1978, dirigida por.lrvin Kershner. Elenco: Faye Dunaway.
Tommy Lee Jones. Rene Auberjonois. Raul Julia. Brad
Dounf, Frank Adon>s. Lisa Taylor. Colorido.

Fotógrafa da modas (Dunaway) bem-sucedida,
criadora de um estilo sofisticado de mostrar belas *
modelos e roupas caras, percebe que está tendo premo-
nições através de seus olhos e da câmara, já que sua»
fotos são reproduzidas na vida real por assassino qus
age na cidade. Inédito na TV.

A ÚLTIMA CARGA '._«!:
TV Bandeirantes - 23h30min

(The Great Smokey Roadblock) — Produção norte*"*
americana de 1978, dirigida por John Leone. Elenco: Henry
Fonda, Eileen Brennan, John Byner. Susan Sarandon. Mela*
nie Mayron, Dana House, Austin Pendleton. Colorido. (100 "

min)
Camioneiro decidido a fazer uma última e perfeita ¦

viagem através dos Estados Unidos, antes de seu
caminhão ser retomado por financeira, tem sua passa-
gem impedida pela policia. Pedindo ajuda pelo rádio,
ele consegue reunir dezenas de caminhões, motociclé- '

tas, automóveis e trailers, que rompem a barreira
policial e lhe permitem completar o trajeto em paz./
Inédito na TV.

OS CEM CAVALEIROS
TV Studios — 0h30min

Produção italiana de 1964, dirigida por Vrttorlo CatUsa-
vi. Colorido. (96 min).

No ano 1 000, depois de longo periodo de lutas
contra os mouros, em Castela, lider dos 100 Cavaleiros
se torna governador o enfrenta um alcaide feroz. Inédito
na TV.

FILHOS ESQUECIDOS
TV Globo — 1h30min

(Just For You) — Produção norte-americana de 1952.
dirigida por Elliott Nugent. Elenco: Bing Crosby. Jane
Wyman. Ethel Barrymore, Natalie Wood. Cora Withers- _•
poon. Regis Toomey. Colorido. (104 min).

** Produtor teatral (Crosby) resolve dedicar mais
tempo aos filhos, mas, inexperiente, não sabe resolver
os problemas românticos do mais velho, na fase critica
da adolescência, e interna a filha (Wood) em colégio
dirigido por senhora severa, mas bondosa (Barrymore).
E quando surge mulher experiente (Wyman) para lhe
ensinar a cuidar das crianças.

PAPAI PLAYBOY
TV Bandeirantes — 1h30min .... .

(The Pleasure of His Company) — Produção nort«-
americana de 1961. dirigida por George Seaton. Elenco:
Fred Astaire. Lilli Palmer. Debbie Reynolds, Tab Hunter.
Gary Merrill. Charles Ruggles. Harold Fong. Colorido. (114
mm).

** Playboy maduro (Astaire) chega à casa de
uma de suas ex-mulheres (Palmer) para assistir ao-
casamento da filha (Reynolds) com jovem criador de
gado (Hunter), Com sua experiência de três matrimô-
nios fracassados, tenta persuadir a jovem a mudar de
idéia e partir com ele para uma v:da de liberdade, sem
grilhões.
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O musical Band-Age, em temporada
no Teatro Glória'• «Ste ,
0 FILHO DA URNA — Tsxto da Renato Pereira. Direçío de Bibi Ferreira. Com
Ariruno Reis. TMtre do Smc d* Tl|uca, Rua BarSo de Mesquita, E39 (208-53321.
de 4? a dom. is 21h15m. Ingressos iCrS 1 mil e CrS 600, estudantes. Hoje nto
haverá espetáculo. :

CAPITÃES DE AREIA—Texto de Jorge Amado. Direção de Carlos Wilson. Com o
grupo Capitães de Areia. Teetro Cm* Grand., Av. Atrânio de Melo Franco, 290
I23ÍW048). Do 4aia 6a, às 21h30mln; sáb. e dom., ès 2th. Ingressos a CrS 1 mil
600 a j CrS 800. estudantes. Hoj. nao haverá espetáculo. Até domingo.

A ETERNA LUTA ENTRE O HOMEM EA MULHER—Da Millõr Fernandes. Com
Teto* Medina, Jonas Bloch, Antônio Pedro, Carlos Loffler e Filomena Chicaradta.
Direção de Gianni Ratto. Teatro Ciar. NunM, Rua Marques de S. Vicente. B2/3*
(274-9696)."De 4* a 6a, as 21h30min; sáb., ès 20h e 22h30min, dom., ás 19h e
21h3Çmin. Ingressos a Cr$ 1 mil 200 e Cr$ 700, estudantes (4a, 5a e dom); CrS 1
mil 200 (6a e sáb). Hoje náo haverá espetáculo.

Em 10 round* sáo apresentadas situações cômicas qu. mostram oa
atagonlsmos entre o homem • a mulher.

O ANAUSTA DE BAGÉ — Texto de Armando Costa adaptado do livro d. Luís
Fernando Veríssimo. Dir. de Paulo César Pereio. Com Paulo César Pereio, Simone
Carvalho, Maurício do Valle, Amândio. Tutro V.nucci. Rua Marquás de S
Vicente. 52 — 3o (274-7248I. De 4a a &. ás 21h30min; sáb., ès 20h e 22h30min;
dom.,' ès 18h30min e 21h30min. Ingressos 4a, 6a. dom., a Cr$ 1 mil 600 a CrS 1
mil (estudantes), 6a e sáb., a CrS 1 mil 500. It 6 anos). Hoje náo haverá espetáculo.

Adaptação de um doa mala vendidos livros de crônicas ultimamente
lançados no Brasil,

' '. 

A MENTE CAPTA — Comedia de Mauro Rasi. Dir. d. Wolf Maia. Com Marlene.
Anselmo Vasconcelos, Betty Erthal, Cltiinha de Paula, Cristina Pereira. Teatro d.
Praia, Rua Francisco Sá, 88 (287-7794 • 267-7749). 4a a 8a, ás 21h30min; sáb.. ès
20h é 22h30min; dom., ès 18h30mtn e 21 h30mln. Vesp. 5a. ès 18h. Ingressos 4a,
a Cr$,700; 5", 6a e dom., a Cr$ 1 mil 600 e CrS 800, estudantes; r.b., a CrS 1 mil
600. Hojo nao haverá espetáculo.

Uma psicanalista que náo acredita noa métodos convencionais da
psiquiatria aplica • aeus clientes uni tratamento nada corriqueiro.

MOTEL PARADISO — Texto de Jucá da Oliveira. Dir. de José Reneto. Com Maria
Delia Costa, Leonardo Villar. Maria Lúoa Dahl, Hélio Aty. Teatro Ginástico. Av.
Graça Aranha, 187 (220S394). De 3a a 9". ès 21 h15min; sáb, ès 20h e 22h30min a
dom„'ès 18h e 21 h. Ingressos de 3a a 5". a CrS 800; 6a e sáb.. e CrS 1 mil 200;
dom., a CrS 1 mil 200 e CrS 800 (estudante).

Censura 18 anos. Hoje náo haverá espetáculo.

E AGORA, HERMtNIA? — Comédia dè Claude Megnier. Direçào de Bibi Ferreira.
CorrfSúely Franco, Francisco Milani, Vinícius Salvatore, André Valli, Tutro
Mesbla. Rua do Passeio, 42/11o (240-61/111. De 3a a 6a. ès 21 h16min; sáb., ès 20h
e 22h30min, ejdom., ès 18h e 21 h15mirj. Ingressos: 3a a 6a e dom., CrS 1 mil e CrS
800;, 6" e sáb!* CrS 1 mil 200. Hoje ráo haverá espetáculo.

As complicações geradaa pela necessidade de um marido em fazer uma
operaçáo plástica, enquanto aua mulher eprovelta de aua auaèncla para ser
cortejada por admiradores.

A MEGERA DOMADA — Texto de SHjkespeare. Traduçêo, adaptaçáo e direçào
de Marçowntônio Palmeira e Eliana Duita. Com Ana Lúcia Rebouças, Dila Guerra,
Edmon Silvestre. Aliança Franona daTIjuM. Rua Andrada Neves, 315. De 5a a
dom., ès 21h. Ingressos a CrS 800. Hoje náo haverá espetáculo.

Petruccio aceita o desafio de domesticar o mau gánio de sua futura esposa
Catarina. i

ESPETÁCULO IONESCO — Apresentação de A Uçio e A Cantor. Crae*. de
lonesco. Tradução e direção de Luis de Lima. Com Lufs de Uma. Camilla Amado,
Ariel Coelho, Sura Berditchevsky. Participação especial de Grande Otelo. TMtre i
Delfin (Rua Humaitá, 275 (266-4396); De 4a a 6a, ès 21h30min; sáb. ès 20h e
22h30mln; e dom., ès 18h e 21h. Ingressos è CrS 1 mil 200 e CrS 800, estudante e t
sócios da caderneta. Hoje nâo haverá espetáculo. Até domingo.

Reunião de A Cantor. Careca e A Lição, dois textos do início de carreira do
dramaturgo Eugene lonesco. que atreves de situações inusitadas mostram o
absurdo do cotidiano.

QUERO — De Manuel Pulg. Tradução de Leila Ribeiro. Com Henry Pagnoncelli,
Wanda Lacerda, Ivan de Albuquerque, Leila Ribeiro, Maria Padilha. Direçào de Ivan
rie Albuquerque. Teatro Ipanema. Rus Prudente de Moraes, 824 (247-9794). De
4» a-6a. ès 21h30min; sáb., às 20h e 22h30min; dom., ès 18h30min e ès
21 h3Qrnin. Ingressos a CrS 1 mil 200 e CrS 600 (estudantes). Hoje e amanha nSo
haverá espetáculo.

Numa casa mora um casal de meia idade e sua filha adotiva, que recebem
visitas estranhas, tendo início assim im contínuo jogo de troca de identidade.

BAND AGE — Texto de Zé Rodrix e Miguel Paiva. Direçào de Marco» Flaksmsn.
Com Alexandre Marques, Bia Sion, Eduardo Martini. Teatro Glória, Rua do .
Russel. 632 (245-5627 e 245-5533). De 4" a 6a. às 21h30min; sáb., àa 20 a
22h30m, e dom., às 18h e 21h30min. Ingressos a CrS 1 mil 200 e CrS 600.
estudantes. (16 anos}. Hoje e amanhi não haverá espetáculo.

DESFUGA — Texto, direçào e interpretação de Ubirajara Fidalgo. Com Solange
Bastos, Rui Gabriel. Zira Fidalgo, Dawiton Lima e outros. Teatro Teresa Raquel, ?
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). |)e4" a sáb.. às 18h30min. Ingressos a CrS
1 mil e Cr$ 700, estudantes. Temporada suspensa.

EVITÁ-ME... QUE ASSIM NÁO DÁ — Texto de Angela Leal e Wilson Cunha.
Direçào^de Cláudio Gaya. Com Angela Leal, Yolanda Cardoso, Guilherme Karan.
Luiz Carlos Buruca e Ana Lúcia Ribeiro. Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 69. De 4a
b 6". as 21 h, sáb.. ès 20h e 22h30min, dom., às 18h e 20h30min. Ingressos 4a, 5' e
dom., aCr$1 mil 500 e CrS 1 mil, estudantes e 6a e sáb.. a CrS 1 mil 500 (18 anos). '
Hoje nâo haverá espetáculo,

mmfmiü-i./ ', __}
REQUIEM PARA UMA NEGRA — Roraance de William Faulkner adaptado por
LtJiZ*CSTÍp5.'Maciel. Dir do Luiz Carlos Maciel. Com Maria Cláudia, Ruth de Souza,
Luiz Linhares, Pierre Astrié. Teatro Cândido Mandai, Rua Joana Angélica. 63
(287-19351. De4aa6s.às21h30min; sáb , às 20h30min e 22h30min; dom., às 19h
e 21h. 'Ingressos dé 4a a 5a e dom., a CrS 1 mil 500 e CrS 800. estudantes; 6" e
iáb.| a-CrS 1 mil 500. Hoje náo haverá'espetáculo?

O-crime cometido por uma mulher negra, ex-prostituta, no Sul doa
Estados Unidos, que tem teu gesto analisado á luz das atitudes de quem a
levou ao assassinato.

MENTIRAS ALUCINANTES DE UM CASAL FEUZ — Texto de Louis Verme».
Direçào de Joào Bethencourt. Com Maité Proença e Armando Bogus. Teatro
Gináatlco. Av. Graça Aranha, 187 (220-8384). 2a. ès 18h30mine21h15min; de 3a
a 6a, ás 18h30min. Ingressos a CrS 1 mil 200 e CrS 800, estudantes. Hoje nào
haverá espetáculo.

VIDA NOVA — Texto de Tereza de Giácomo. Direção de Cectl Thiré. Com Cláudio
Cavalcanti. Maria Lúcia Frota e Uva Niho. Teatro do BNH. Av. Chile. 230. (262-
4477). De 3a a 6a, às 21h30min; sàb.. ès 20h a 22h30min; dom., ès 18h30min .
21 h30min. Ingressos de 3a a 5a e dom., a CrS 1 mil 20O a CrS 700, estudantes; 6a e
sáb.. a CrS 1 mil 200. Hoje nSo haverá espetáculo.' A* crises emocionais de um fdolo de televisão s o seu encontro com uma
mulher que o ajuda a superar suas dificuldades.

VOLPONE — Texto de Ben Jonson. Direçào de Toninho Vasconcelos. Com
Jitman Vibranóvski, Haylton Faria, Ivens Godinho. Parque Lage. Pua Jardim
Botânico, 414 (226-1879). 4a a dom., às 21 h30mm. Ingressos a CrS 1 mil e CrS 700
(16 anos). Hoie nâo haverá espetáculo.

GENTE HNA É A MESMA COISA — Do Alan Ayckbourn. Tradução de Barbara
Heliodora. Com Rogério Fróes, Osma' Prado. Camilo Beviláqua. Direçào de
Alexandre Tenório. Teetro Princesa Isabtl Av. Princesa Isabel. 186 1275-3346).
De 3a-a, 6a, às 21h30min; sáb.. às 20n e 22h30min; dom., ès 18h30min e
21h30min. Ingrossos a Ci$ 1 mil 200 e OS 700, estudantes. (16 anos). Hoje nâo
haverá espetáculo.

O PEQUENO PRÍNCIPE — Texto de Antoine de Saint Exupery. Adaptaçáo de
Micheliriè Bourgoin. Direção de Christian Plezent. Música de Egbeno Gismonti.
Com Rogério Fróes. Fábio Vila Verde. Fernando Reski e Suzane Carvalho. Teatro
Vlll.-Loboa. Av. Princesa Isabel. 440 1275-6695). 2a. às 21h, de 4a a 6a. às
18h30m. Sáb. às 16h e 18h. Dom. ès 16ti. Ingressos a CrS 1 mil. (10 anos). Hoie
nâo haverá espetáculo.

A AURORA DA MINHA VIDA — Texto direçào e cenografia de Naum Alves da
Souza. Com Marieta Severo. Steli» Freitas. Analu Prestes. Cidinha Milan. Teatro
deAr»h.. Rua Siqueira Campos. 143(235-2119). 4a a 6". às 21h; 5a. às 17h. 21h;
sáh.. às 19h e 22h; dom., às ISh e 21h. Ingressos; 4", 6a. 6a edom . CrS 1 mil 500
e CrS 800; sáb.. CrS 1 mil 500; classe teatral a CrS 400. (14 anos). Hoje nào haverá
espetáculo.

Lembranças de um grupo de alunos nos tempos da escola, revelando as
brincadeiras, as angústias e as pequeras crueldades entra eles.

Al VEM O DILÚVIO — Musical de Pietrc Garinei, Sandra Giovanninni e laia Fiastn.
DueçSo de Garinei e Giovanninni. Com Mauro Gormi. César Montenegro. Mário
Maia e Lia Tarrel. Teatro Crio. Gomes, Pça Tiradentes. s n° (222-7581). Ás 3a e
4a, ès 18h30min; 5a. às 18h30mm e 2th30min; 6','às 21h; sáb. ès 19h e 22h;
dom. às 19h. Ingressos a CrS 2 mil (platéia dianteir?). CrS 1 mil SOO (platéia atrás)
e CrS 800 (balcão). Vesperais a CrS 800. preço único. (10 anos). Hoje nâo haverá
•spetaculo.

*Um-0adre de uma pequena cidade italiana é avisado por Deus que um novo
oiluvio se aproxima e inicia a construção oe ume arca

AS 
sete Kombi da campanha Vá ao Teatro

estarão hoje. das 9h às 20h. em diversos
locais vendendo ingressos mais baratos

para 46 espetáculos de adulto e 43 infantis, ao
preco de CrS 500 (adultos) e CrS 200 (infantis).
Além de tickets as Kombi vendem também
camisetas (CrS 500) e livros sobre teatro. Itinerário
de hoje: Cinelància.

A CRITICA
DO LEITOR

Cinema
E.T. (Leblon 1)

O filme é extraordl-
nárlo. Discordo vee-
mentemente da cota-
ç&o dada pelo JORNAL
DO BRASIL. E.T. é a
obra-prima de Spiel-
berg que é um diretor
que cresceu multo des-
de quando fez En-
curralado. Espero que
continue crescendo.
Jean Michel Arlin, es-
tudante.

Fazendo Amor

Um trabalho que es-
tuda seriamente, sem
preconceito, o homos-
sexuallsmo ainda um
tabu na nossa socieda-
de. Ernesto da Silva
Santos, estudante.

Este filme tem o gran-
de mérito de abordar
um tema tabu de forma
sem recorrer aos habl-
tuais chavões. Merece
figurar entre os bons fil-
mes do ano. Mareio S.
Machado, médico.

Um filme que retrata
de maneira diferente,
evoluída, o homosse-
xualismo. Luis F. V. Sa-
landia, estudante.

* * *
Produção de rara be-

leza, focaliza com serie-
dade o homossexualis-
mo masculino e apre-
senta ao espectador
consciente de uma rea-
lidade cenas de grande
ternura. Vale a pena ver
e rever. Parabéns, Ar-
thur Hiller. José Luiz
Magno do Amaral, fun-
cionário público.
Coisas Eróticas (Ca-

tete)

O filme satisfaz pie-
namente seus objeti-
vos. Artur Vasconcelos
Araújo, estudante.

INSiÍtisAN
Tbmc nota na sua caderneta.

DDTIZAÇAO - CUPIM
ZONA SUL - 247-9797
ZONA NORTE • 248-9797
1 uMfOUCOMAií. CABO MAI f MUItO MFIHOM

O telefone doi Gasstfkadoi

Lançamento com versão dublada em português...
. ou com legendas.

Uma órfã abandonada conhece um bilionário solitário
e faz o sol brilhar por todos os seus amanhãs.
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RESTAURANTES
"REVEILLON" NAS ALTURAS

LA 
TOUR — Rua Santa Luzia, 651 — 34°

ancjar _ Ed. Clube de Aeronáutica — Tels.:
240-5493 — 240-5994 e 240-5795. O único
restaurante giratório da América Latina, numa
altura de 140 metros, lhe proporciona um
"Reveillon" diferente com vista total da cidade
e Ponte Rio/Niterói iluminados, Corcovado, Pão
de Açúcar, Aeroporto Santos Dumont e toda a
Bafa de Guanabara com seus rituais folclóricos.
Enquanto giramos os 360° sem nos aperceber-
mos, Los Latinos cantam ao som de harpa e
violões e é servida a "Ceia" 

que constará de:
Cockteil de Melão ao Porto; Consome au
profiterole; Peru ao molho de uvas e amêndoas
e, de sobremesa, frutas flambée. O preço de.
CrS 9.000,00 inclue meia garrafa de champagne
M. Chandon para cada pessoa. A partir das 20
horas, sem hora para acabar. Nos restantes 364
dias do ano, almoços giratórios com a mais
completa vista do Rio e jantares com música ao
vivo. Aos sábados, a Feijoada custa CrS
1.900,00 e, aos domingos, o "Brunch", CrS
2.700,00 incluindo sobremesa. Em tempo:
Restam poucas mesas para o "Reveillon".

COZINHA INTERNACIONAL

LA 
POMME D'OR — Rua Sá Ferreira, 22 —

Tels.: 521-2046e 521-2548. Instalado num
dos pontos mais calmos de Copacabana, La
Pomme D'Or é um lugar bem discreto, propor-
cionando muito conforto em seus dois ambien-
tes de Bar e um Restaurante com refrigeração
central e luz indireta. A decoração é toda em
mogno e cerejeira, com cópias de Da Vinci em
"vitraux", No bar, bebidas nacionais e importa-
das honestas. No restaurante, com especialida-
des internacionais e brasileiras, o prato de
maior procura é o Camarão à La Pomme D'Or,
que é flambado ao champagne, ao molho de

•'creme de leite e catupiry, servido com maçã
em noisette e arroz de amêndoas (CrS
4.500,00). Da Bahia, especial Moqueca Mista
(vários tipos de peixe e crustáceos, camarões,
etc, com temperos regionais), a CrS 4.000,00.
Dentre as carnes, o Escalopinho ao Rocquefort
(2.000,00) e o Carneiro Assado, com batatas à
leonesa (1.900,00) são os mais procurados. O
"couvert" (490,00) é opcional. Aceitam todos
os cartões de credito e cheques, mas não
trabalham com tickets. Entregam a domicílio.
No dia 31 e 1o, o funcionamento será normal
(almoço e jantar), entretanto, aconselha-se fa-
zer reserva. Tem garagem própria e mano-
breiro.

LAURA FABRIS

HOJE
NA

ITV RECORD
CANAL (3)

18:30 h. — A FEITICEIRA
19.00 h.- SESSÃO AVENTURA

aA FAMÍLIA
ROBINSON"

20:00 h.- SESSÃO BANG BANG
"OS VIOLENTOS

21:00 h.- CINEMA ESPECIAL
a

a
UM NATAL

EM FAMÍLIA
(Five Days From Home) c/George
Peppard, Neville Brand e Savan-
nah Smith
Dir.: George Peppard
Há uma semana do Natal, Pryor,
acusado de matar o amante de
sua mulher, foge da prisão ao
saber que seu filho fora ferido em
Los Angeles. Assim começa a
saga de um homem em busca de
seu filho às véspera do Natal

AMANHÃ 11:00 h.

o programai
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RELIGIÃO

A ÚLTIMA
MISSA
DO MUNDO

Dom Marcos Barbosa

EM 

O Excêntrico Mister Blue,
de Myles Connoly, há um
curioso roteiro para filme que
passamos a resumir. Pois tem

como tema a Segunda Vinda do Cristo
em glória e majestade, que devemos
contemplar no Advento, ao lado do
Natal.

O GIM, Governo Internacional do
Mundo, cujo poder se concentrava nas
mãos de seis homens, detentores de
certas fórmulas químicas, havia torna-
do estéril a face da Terra e concentrado
num só local toda a população. Os
últimos rebeldes acabaram vindo bater
às portas da cidade única, onde seriam
alimentados em seus cubículos com o
mesmo líquido que as máquinas. Eram
conhecidos apenas por números, sendo
os recém-nascidos entregues ao GIM,
que os criava em galerias especiais,
eliminando todo aquele que desse si-
nais. de imaginação ou entusiasmo. Se
qualquer setor esboçasse uma simples
tentativa de revolta ou resistência, es-
sas fraquezas antiquadas e cristãs eram
prontamente curadas: fechava-se o re-
servatório central, e todos ficavam sem
o líquido alimentício.

Acontece porém que o GIM, como
todos os empreendimentos humanos,
tinha o seu ponto fraco. O ponto fraco
do GIM era um homenzinho esguio, um
dos últimos a bater na cidade, quando
toda a vida vegetativa se extinguira.
Haviam hesitado em dar-lhe ingresso,
pois tinha um brilho estranho nos
olhos. Mas logo White, que passara a
ser o 757 311, se mostrara um bom
escravo, caminhando de cabeça baixa
como os outros. Com a chegada da
primavera, porém, ao contrário dos
seus apáticos companheiros, saía pelas
colinas de pedra nos dias de folga...
Certa tarde encontrou, bastante longe,
o que tanto procurava: uma nesga de
terra! Ajoelhou-se comovido, traçou
uma cruz sobre o chão e enterrou apres-
sadamente o tesouro que trouxera. Em
seguida, já de pé, prometeu às planícies
silenciosas: "Trarei Deus de novo a este
mundo!" e regressou ao cubículo
757 311.

Veio o verão, e White continuava os
seus passeios. Quando chegou o outo-
no, o pedaço de terra escuro e úmido
branquejava de espigas. White colheu-
as com carinho, triturou os grãos,
amassou a farinha com um pouco de
água, e coseu a massa bem aberta ao
fogo aceso nas palhas... Ao cair da tar-
de, regressando à cidade, levava consi-
go uma hóstia.

Era justamente o dia em que o GIM
anunciara a execução do último cristão
e decretara feriado. À hora de dormir,
White não se deitou. Foi procurar na
maleta, que trouxera consigo ao pedir
ingresso na cidade, um pequeno vidro
com um líquido vermelho, um livro de
corte dourado e uma espécie de manto
de damasco, envolto em pano branco,
que passara por simples roupa. Repôs
tudo no lugar e ajoelhou-se em oração.
Duas horas antes do amanhecer, tomou
de novo a maleta, desceu à rua, através-
sou a cidade adormecida e chegou por
fim a uma gigantesca estrutura, 300
metros mais alta que as outras. Entrou
sorrateiramente no único elevador, que
o transportou sibilando ao terraço da
torre, 700 metros acima do solo. Ao
chegar, trancou o elevador para que
ninguém pudesse usá-lo, abriu a male-
ta, vestiu o manto, e colocou sobre ela,
coberta com a toalha — altar improvi-
sado — o vinho que trouxera e o pão
que fabricara.

O 

sacerdote espera entào o pri-
meiro raio de luz e dá início à
missa. Mas um avião madru-
gador logo o descobre. E a

notícia se espalha num segundo: o últi-
mo cristão não fora ainda executado, o
último cristão era um padre, e celebra-
va a missa na mais alta torre do GIM!
Milhares de escravos apáticos, que não
moveriam um dedo para salvar um
amigo, reúnem-se em tumulto ao pé da
torre, exigindo-lhe a morte. O único
elevador estava travado. Pragas e bias-
fèmias se elevam. O sacerdote continua
a missa. O GIM dá ordens terminantes:
destrua-se a torre, mas acabem com a
missa! A primeira bomba erra o alvo. A
segunda igualmente. O celebrante se
inclina sobre o pão, e pronuncia as
palavras que trazem o Cristo ao mun-
do: "Isto é o meu corpo..."

A terceira bomba é lançada, mas
não chega a explodir. Há um momento
de terrível silêncio, o sol se extingue,
apagam-se as estrelas, fende-se a terra e
ouve-se um som de trombeta. E, na luz
de um novo dia, no céu irisado de
relâmpagos, aparece o Cristo com os
eleitos, em glória e majestade. O padre
White, o número 757 311, cumprira a
sua promessa. Trouxera o Cristo nova-
mente ao mundo.
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Beth Mendes

ANO 
após ano, após rigorosa pes-

quisa, escolhemos as celebrida-
des favoritas do período que passou. E
elas são enumeradas numa espécie de
acróstíco. A letra inicial de cada para-
frago vai escrevendo outra palavra, ou
nome de gente, que também tenha
merecido destaque no periodo. Leiam
na vertical e confiram. A palavra desta
vez é "jurunete", homenagem ao Caci-
que Juruna, eleito deputado federal.
Elas são jurunetes porque fazem parte
desta grande nação xavante que é o
Brasil. Elas tèm orgulho de seguir os
ensinamentos humanísticos do grande
Marechal Rondon. Elas me permitirão
considerá-las, a todas, aculturadas
exóticas... Mas chega de conversa fia-
da. Com vocês — As 10 JURUNETES
de 1982!

SOLICITAMOS 
a compreensão do

distinto público para um proble-
ma técnico. Mesmo no plural, "jurune-
tes" tem apenas nove letras. Mas o
costume nos pede a enumeração de 10
celebridades que se destacaram no
ano que chega ao fim. Ora, todo pro-
blema tem o seu xis. E o nosso xis, é,
justamente, a letra xis, entre "as" e"jurunetes". Avante, digo, Xavante,
companheiras!

XUXA 
— Por um triz não ia en-

trando. Já teve este ano toda a
badalação que quis. Mas sendo o aves-
so da bruxa — ou seja, uma fada
malandrinha — bateu a varinha de
condão nesta enumeração e nela en-
trou na letra do xodó. Xuxa é a sen-
sualidade saudável. Surgiu há pouco
tempo (jovem que é), trazida pelas
mãos de Pele. Mas já é a mais avassa-' ladora presença erótica entre todas as
nossas aculturadinhas exóticas!

JOVEM 
atriz do palco e da teleno-

vela. Pediu aos homens e mulhe-
¦ res de boa vontade que não a chamas-

sem Cindqrela, só por ser musa de
telenovela; e não a chamassem estrela,
só por brilhar no céu dos comediantes.
Que a chamassem — pediu ela — pela
sua condição operária. Ela é de fato,
operária na siderurgia dos sonhos, no
palco, na tela do cinema, na televisão.
É a deputada caçula do metalúrgico
Lula. Em Brasilia cantará uma nova
ária, na linguagem operária. PT-
Saudações! Viva ela! Seu nome é BE-
TE MENDES.

UMA 
estrelinha surge. Entrou na

igreja para um casamento de
brincadeirinha, na telenovela das sete,
capítulo final, e deu um sorriso tão
luminoso, tão jovial, que conquistou
toda a galera! E aí foi chamada para
estrelar a novela das oito, onde não é
absurdo o surdo Abel escutar o nome
dela. E amar surdamente essa bela.
Temperamento de atriz saindo por to-
dos os poros. É sardenta e ostenta um
nariz que nos lembra aquele soneto de
Camões que diz: "Sete anos de pastor
Jacó servia a Labão, pai de Rachel..."
Seu nome é DÉBORA BLOCH.

RIGOROSAMENTE 
fora dos pa-

drões usuais. Bonita demais.
Versátil demais. Aparece em comer-
ciais cantando jingles quilométricos.
É casada comum menestrel de primei-
ra linha. Tem ar de princesa, pura e
doce, diante da qual o Príncipe se
sentiria plebeu. Mas foi assim mesmo
que venceu. Ganhou o festival da can-
ção fazendo da tremenda vaia uma
tremenda ovação. Pisou no palco pela
primeira vez na vida e parecia que
nasceu ali, em outra encarnação. Lan-
çou um LP no qual interpreta uma
canção terrivelmente apimentada, As-
soviando e Chupando Cana, onde a

palavra bacana, com s, deixou inerme
a Censura, tão amável é essa criatura.
Lourinha, de olho azul, voz de soprano
na chuva. É realmente uma uva. Cha-
mem-na assim: LUCINHA LINS.

UMA 
que é Várias. Bete Mendes a

operária, Dina Sfat a passionária,
ela é isso e aquilo: melo musa, meio
Danusa. Depois de nos ^convencer a
apreciar devidamente metade da nos-
sa moderna música popular, ela desço-
briu que nasceu para bailar. "Baila
comigo!" dizemos nós. Tudo já se falou
sobre ela e, de algum modo, nada
ainda foi dito. Capixaba da Avenida

.Atlântica. Liberal de esquerda e ro-
mântica. Doutora em Psicologia, po-
rém prefere ir ao baile da Urca a ficar
analisando a nossa cuca. É Nara, é
Nara, é Nara. certamente é NARA
LEÀO.

NINGUÉM 
pode ficar indiferente

áo encanto dessa mulher que fa-
là, sorri e informa no jornal Hoje, do
Canal 4, a partir das 13 horas, todos os
dias. Ela parece aquela companheira
que a gente quer ter como noiva,
cunhada, prima-irmã ou colega de tra-
balho. De qualquer maneira, nós a
queremos por companheira. Ela diz no
olho. Sua alta comunicabilidade só é
comparável à de Joào Saldanha, nos
bons tempos em que Saldanha apare-
cia freqüentemente na TV. Jurunete
da pesada. Seu nome é? — Mas é
claro... LEDA NAGLE.

ETA 
nós! Vai nessa, Jardel! Uma

senhora atriz, uma senhorita rui-
va iserá ruiva?), uma estupenda más-
cara, uma sensualidade feita de gestos
e olhares essencialmente inteligentes.
Sensual no pensamento. Parece ter 30
anos, e deve ter; está no esplendor de
si. Vale a pena ver a novela das oito,
Sol de. Verão, nem que seja só para dar
uma lambida de olho nela... E ainda
dizem que tem sardasü! Ela é IRENE
RAVACHE.

TUDO 
está preparado para a ex-

plosão da estréia internacional,
que o mundo descobriu no filme do
Jabor, e vai redescobrir em Gabriela
— de Jorge Amado, Bruno Barreto e
(olha o som!) Tom Jobim. A morena
brasileira, a sensualidade escondida
nos vestidos modestos, cheirando a
sabonete, pés descalços, narinas fia-
mejantes, desejável e desejante...
Abram alas que ela vai passar e domi-
nar! Eis aí: SÔNIA BRAGA.

E 
impossível deixar à margem
aquela que foi a mulher, a mode-

lo, a figura corporal dominante em
todo o ano de 1982. E vai indo, vai
seguindo, seu futuro é belo. Dela já
dissemos tudo ("nós", o cronista;
usando sem querer o pronome majes-
tático), e agora não precisamos repe-
tir. Em torno dela não há controvérsia:
só alumbramento e, de minha parte,
um pouco de temor, pois ela é do tipo
monumental. Esse tipo de mulher me
mete medo porque (me? nos?) desper-
ta paixões quase sempre atordoantes.
Vocês já sabem quem é: LUIZA
BRUNET.

SOFISTICADA 
na sua solidão sin-

guiar de mulher linda, emancipa-
da. Faz um cinema dramático, por ser
mulher e querer, na totalidade, a con-
dição feminina. Mas espiritualmente
não existe sexo, e muito menos luta
entre os sexos, de modo que ela é uma
igual nossa, uma companheira de via-
gem. uma artista de alto valor e que
merece o mais elevado respeito. Terrí
nome de mulher muito menina, ou de
menina muito mulher. ANA CARO-
LINA.
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Evandro Teixeira
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