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Tempo
Rio — Parcialmente nu-
blado a nublado com
possível instabilidade de
caráter local e passageiro
ao entardecer. Tempera-
tura em ligeira elevação.
Ventos Este a Norte fra-
cos. Máxima 31.6, em
Bangu e Santa Cruz; ml-
nima 20.5. noAllo da Boa
Vista. O Salvamar infor-
ma que o mar está calmo
com água a 25 graus na
baia e fora da barra, cor-
rendo de Leste para Sul.
Temperaturas e mapas
ná página 12.
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PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro/
Minas Gerais
Dias úteis CrS 40,00
Domingos CrS 50,00

São Paulo/Espírito Santo
Dias úteis Cr$ 50,00
Domingos CrS 60,00

RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
AL, PE
Dias úteis CrS 70,00

• Domingos CrS 70,00

DF, GO
Dias úteis CrS 60,00
Domingos CrS 70,00

Outros Estados .
0 Territórioi
Dias úteis CrS 80,00
Domingos CrS 80,00

Cynthia Brito

ACHADOS E
¦ PERDIDOS 510
DOCUMENTOS PERDIDOS —
Marcello Carneiro Silva. Bolsa
marron contendo vários docu-
mentos Local Copacabana.
Gratifica-se bem. Telef, 245-
9734 (sáb./dom.). 216-7759
(dia útil).

EMPREGOS 200
DOMÉSTICOS

210
AGENCIA MINEIRA —

Tem domésticas res-
ponsáveis com referên-
cias idôneas, babás, co-
zinh. acomp. enfermei-
ras chofer caseiros, etc.
Garantimos ficarem 6
meses. Em contrato T.
256-9526, 236-1891.

ARRUMADEIRA/ COPEIRA —
Precisa-se que queira traba-
lhar na Gávea. Paga-se bem.
TV à cores no quarto. Pede-se
referência. Tratar D. Regina.
Rua Sérgio Porto. 171 diária-
mente de 9:00 às 12 e 19:00
às 21:00 ou sábado e domin-
go durante o dia.

ACERTE AQUELA
EMPREGADA, BABA,
ETC — Psicólogos se-
lecionam sua empre-
gada através de testes
psicológicos, entrevis-
tas e comprovação de
referências. GABINE-
TE DE PSICOLOGIA.
Não é agência. Somos
uma empresa pioneira
em assessoria domes-
tica científica no Bra-
sil. Conheça c/ segu-
rança quem entra em
sua casa. Aprov. 385.
Secr. Saúde. Garantia
6 meses —Infs.: 255-
8802 — 257-9784 236-
3340. Obs. a lei —
4119/62 atribui ao psi-
cólogo a exclusividade
da seleção profis-
sional.
AG. AUXILIADORA DO

LAR — Oferece empre-
gadas caprichosas p/
todos serviços, babás
carinhosas, cozinhas
gabaritadas, acompa-
nhantes pacientes mo
torístas atenciosos, ca
seiro etc. Todos c/ refs
sólidas e cart de saúde
Garantimos 6 meses em
contrato. Nossos em-
pregados esperam
substrtutos 236-7960 —
236-3721.

Piquet não suportou o calor, a emoção e, de estômago vazio, desmaiou quando ia subir ao pomo e receber a taça do Governador

Piquet e Júnior fazem â festa do Rio
ruKlm Viairi

Maria Eudóxia
se diz cansada
e morre com gás

Deitada de camlsola num colchonete, na
cozinha de seu apartamento alugado em
modesto prédio de Santa Teresa, Maria Eu-
dóxia Prado Monteiro de Barros, de uma das
mais tradicionais famílias paulistas e ex-
mulher do Príncipe Dom João de Orleans e
Bragança, parecia dormir quando a empre-
gada entrou. Mas o bico de gás estava aberto
e ela, morta. Num bilhete Maria Eudóxia, 40
anos, afirma que ninguém tem culpa e pede
a compreensão dos filhos e de Dom João."Fui feliz, estava cansada." (Página 5)

Chagas adverte
que Rio está à
mercê do fogo

Se houver um incêndio de grandes pro-
porções no Rio de Janeiro em lugar de difícil
acesso, os bombeiros não terão condições de
combaté-lo com eficiência, pois faltam equi-
pamentos e veículos. A advertência foi feita
pelo Governador Chagas Freitas às lideran-
ças oposicionistas do Senado, informou o
vice-líder do PDS, Senador Bernardino Via-
na. Com as obstruções da Oposição, mais de
300 pedidos de empréstimos continuam blo-
queados, entre eles um de 20 milhões de
dólares para o Corpo de Bombeiros. (Pág. 4)

Montoro debate
com Reynaldo
à noite na TV

O Senador Franco Montoro (PMDB) e
o Prefeito paulista Reynaldo de Barros
(PDS) fazem hoje, às 22h, no programa
Ferreira Netto, do Sistema Brasileiro de
Televisão (SBT), o primeiro debate politi-
co, ao vivo, desde 1964, com transmissão
nacional: 19 emissoras de TV mais as
rádios Jovem Pan (para o interior paulls-
ta) e Capital (para o resto do país). Os dois
políticos passaram o dia de ontem des-
cansando. Para o Senador, o debate re-
presenta "um passo importante para o
fim, na prática, da Lei Falcão". (Página 3)
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Júnior chutou de primeira e Schumacher nada pôde fazer

Em excelente atuação, Nelson Pi-
quet ganhou o Grande Prêmio Brasil
de Fórmula-1, há sete anos vencido
por corredores estrangeiros. Travou
incrível duelo com ó finlandês Keke
Rosberg, fez seis ultrapassagens alta-
mente técnicas e, ao subir ao pódio,
não resistiu ao calor e desmaiou. A
festa continuou no Maracanã: um be-
lo gol de Júnior, em tabela com Adi-
lio, deu nova vitória à Seleção Brasi-
leira (1 a 0) sobre a Alemanha.

Piquet largou na quarta fila e
desde o início empolgou o público, no
Autódromo de Jacarepaguá, dando
show de pilotagem, numa corrida
bastante disputada e com várias ai-
ternativas na luta pelos primeiros lu-
gares. Quando saiu da pista a Ferrari
de Gilles Villeneuve, Piquet evitou o
choque com o canadense, tomou a
dianteira e ganhou a prova. No Mun-
dial de Pilotos, ele agora está em 2o
lugar, com nove pontos, atrás do fran-
cês Alain Prost, com 13.

Aos 37min do 2o tempo, Júnior
recebeu a bola de Adilio e ficou frente
a frente com o goleiro alemão; chutou
de primeira, sem chances para Schu-
macher. Telê gostou do jogo e ficou
surpreso com o Maracanã, que não
hostilizou Careca: a torcida do Fia-
mengo gritou em coro o nome do
atacante do Guarani, abafando a vaia
ensaiada pelos vascaínos. Telê acha
que ele jogou bem, apesar de voltar da
lua-de-mel.

Para César Luís Menotti, técnico
da Seleção Argentina, foi uma partida
fraca. Sem Rummenigge, disse, a Ale-
manha não jogou o que sabe e de-
monstrou muita lentidão. O Brasil,
segundo Menotti, sentiu a falta de
Sócrates e Toninho Cerezo; não teve
um futebol criativo, mostrou pouco
poder ofensivo, mas mesmo assim me-
recia ganhar por escore maior. (Pá-
ginas 15 a 24 e Chico na Página 10)

A COZINHEIRA Pl CASAL —
Forno e fooào competente
refs Mais de 1 ano. ótimo
salário 237-5246. Siqueira
Campos. 68/ 901.

A DOMÉSTICA — Trivial
variado, todo serviço de
3 petuoas, cl referência.
Ordenado 18.000. Tratar
2a f. até 10 fi. Tel.: 208-
5381, Rua Emílio Sam-
paio 83/603. Vila Isabel.

A BABÁ P/BEBÊ —Pago
30.000 p/ atender bebê
4 mesas Peço referenc.
Av. Copacabana 583 ap.
806.

A COZINHEIRA - P/
todo serviço casal,
competente, c/ refe-
rências. Salário 20 mil.
Tratar Tel: 239-0570.

AaUNIAO ADVENTIS-
TA — Oferece domes-
ticas respons ci refer
Idôneas babás, práti-
cas e enfermeiras,
acomp., coz., chofer,
caseiro, garantimos fi-
carem 6 meses —
255-8948. 255-3688.

ACOMPANHANTE para se-
nhora idosa, meio inválida, na
Rua Joaquim Nabuco. de pre-
ferência falando alemão, serv
do vigorosa, paciente e pon-
tual. Referencias. Telefonar a
tarde 247-7042.

ACOMPANHANTES RAPAZ
— C/ Boa índole, inteligente,
enérgico, c ótimas refs. para
cuidar de rapaz doente men-
tal. Revesando hor. de 2* a
domingo. Tr. c/ Liana 257-
9774.

A BABA C/BOAS REFEREN-
CIAS — Para menino de 3 e 8
anos no colégio. Paga-se CrS
18 mil à começar. Tel. 294-
3144 Gávea.

A DOMÉSTICA—20 mil Casal
Leblon. Tratar 2" feira

Ataulfo de Paiva.
Trazer doe.

1174 592

A COZINHEIRA ARRUMADEI-
RA — O refs. CrS 15.000.00.
tem passadeira e faxineira,
dorme. R. Humaitá. 406/ 602.

A EMPREGADA — Preciso to-
do serviço. Pago bem. Praça
Eugênio Jardim. 55/ 403. Co-
pacábana. (Final R. Miguel
Lemos).

A EMPREGADA — Todo servi-
ço, idade 25/40 com referên-
cias. documentos. Salário CrS
10 mil pl começar. Tel. 267-
3537.

ARRUMADEIRA/ COPEIRA —
Precisa-se c/ referencias folga
15/15 dias Ótimo salário. Tel.
274^202 — Gávea

AGÊNCIA EVANGÉLICA MA-
RAN ATA—Oferece—babás
—cozinheiras—arrumadeiras
e todo serviço — diaristas —
ci ref. e garantia. 6 meses.
Tel.: 221-1754.

fc

ARRUMADEIRA/ FAXINEIRA
Preciso, limpa vidros, dor-

me emprego, folga quinzenal.
Ref. min. 2 anos. Tratar 2*
feira. Av. Atlântica 1782/1003

Copa.

1

A EMPREGADA — Para todo
serviço, lavar, cozinhar, simpa-
tica. cordial cl boas refs. Assi-
no carteira, casal em Jacaré*
paguá. Folgas 15/15. Paga-se
muito bem. Tr. 342-6828.

A ARRUMADEIRA BABA — O
refs. p/2 crianças escola. Folga
15/15. Pago bem. Tel. 322-
2499. Av. Aquarela do Bra-
SÍO33/.102. Edif Ferrara. Sáo
Conrado — Ponto final.

A DOMÉSTICA— Preciso com
Ref. Tratar 2* feira Barata Ri-
beiro. 774 — 7o Andar 709
Copacabana. CrS 21 mil.

A EMPREGADA - Pl 3 pes-
soas, todo serviço, refers. foi-
oa seminal. Ótimo salário.
Tel.: 226-1851. Lagoa.

ARRUMADEIRA — Precisa-se
p/ arrumar e copeirar. Pede-se
referências. Paga-se muito
bem. Tr. Av. Vieira Souto. 230/
402.
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Thales estende a
mão a Figueiredo

Flamarion Mossri
Brasília — A disposição do Deputado

Thales Ramalho é muito mais a de apoiar o
compromisso do Presidente João Figueiredo
com o processo de liberalização política, como
ele classifica o regime, e menos a de praticar o
ato formal de ingressar no PDS. Em política,
não é nada fácil fazer previsões, mas, no caso
de Thales, dá para arriscar: Ele está com 95%
de possibilidades de não ficar no novo PMDB.
Poderá decidir, a curto prazo, seu ingresso no
Partido do Presidente.

O parlamentar pernambucano, que duran-
te 10 anos exerceu as funções de secretário-
geral do extinto MDB e, depois, a liderança do
finado PP, dificilmente teria ambiente e condi-
ções políticas para aceitar o novo PMDB. É o
que está constatando, também, o presidente do
PDS, José Sarney.

O maior Partido da Oposição tem em
Pernambuco características especiais: é o mais
ideológico do país, conforme garantem seus
líderes regionais. Por isso mesmo, quando lhe
foi permitido, Thales deixou seus antigos com-
panheiros, para organizar, esperançoso, o PP.

Amigo pessoal do falecido Ministro Petrô-
nio Portella, ele acreditava na possibilidade de
sobrevivência de um Partido liberal, de centro,
alternativo, capaz de colaborar com o processo
de normalidade democrática, disputando o
poder. Os planos falharam. Até agora Thales
não se conforma. Continua sem entender a
posição de antigos líderes do PP, a começar
pelo Senador Tancredo Neves, aceitando a
incorporação.

Há detalhes que ele costuma contar com
amargura até. Um deles é o fato de que sua
declaração de voto, lida na reunião do Direto-
rio Nacional do PP, a 20 de dezembro de 1981,
não ter sido inserida em ata. Nesse pronuncia-
mento o então líder do Partido reafirmou sua
posição contrária à incorporação, votou con-
tra, insistindo em apontar o erro da decisão da
maioria.

Thales Ramalho pensava, e continua pen-
sando, que o PP tinha futuro. Poderia eleger
de 80 a 90 deputados federais e governadores
em diversos Estados. Seria uma nova agremia-
ção. Com mensagem nova. Capaz de atender,
segundo ele, os novos tempos que deverão
começar após o 15 de novembro. O sonho
acabou para o PP. Mas não para ele.

Ele acredita nos propósitos do Presidente
Figueiredo, de fazer deste país uma democra-
cia. Acredita, e apoia, as idéias externadas na
recente entrevista do ex-Prefeito Olavo Setú-
bal à revista Isto É. Thales tem observado que
muitas das antigas bandeiras do MDB, Partido
que ajudou a fundar em 1966, e do qual foi
dirigente nacional por longo tempo, foram
atendidas pelo Governo — revogação do AI-5,
concessão da anistia, liberdade de imprensa,
eliminação da tortura a presos políticos, fim do
bipartidarismo e eleições diretas de governa-
dores.

Reconhece que há muita coisa para se
fazer, a fim de assegurar o "processo de
liberalização".

Se o regime ainda não é democrático,
reconhece que não é o mesmo de três ou
quatro anos atrás. Muito menos o regime
iniciado a 13 de dezembro de 1968, endurecido
pela Junta Militar em seguida, e só abrandado
com a posse do Presidente Geisel.

O líder do extinto PP vem demonstrando a
maior preocupação com a garantia do pleito.
Nas suas conversas mais recentes — com o
Ministro Leitão de Abreu, no início do mês, e
na última sexta-feira com o Senador José
Sarney, presidente do PDS — a importância
das eleições tem sido uma pregação.

Lembrando Vinicius de Moraes, ele costu-
ma dizer que "eleição é fundamental". Mas
não apenas o ato de votar. O processo eleitoral
é o fato fundamental, com o desenvolvimento
de uma campanha livre, capaz de permitir o
debate dos candidatos perante a opinião públi-
ca. Até mesmo alguns excessos fazem parte do
jogo.

Esta preocupação de Thales tem motivos.
Ele está convencido de que, realizadas as
eleições de 15 de novembro, com os pacotes
que aí estão, e até mesmo com outros pacotes,
teremos no amanhecer de 16 de novembro um
outro país, um novo quadro político, uma nova
realidade político-institucional.

A presença e a liderança do General
Figueiredo à frente do processo de liberaliza-
ção do regime são fatores decisivos. Pelo que
se conhece de Thales Ramalho, sua esperada
opção pelo PDS poderá ser sui-generis. Será
mais uma demonstração de confiança no gesto
da mão estendida do Presidente da República,
no compromisso de fazer do Brasil um país
democrático.

Resta saber as reações dos antigos compa-
nheiros de Thales do MDB e do PP — de
Ulysses Guimarães e de Tancredo Neves, prin-
cipalmente. Antes dessas reações, que só surgi-
riam diante do fato consumado — seu desliga-
mento do novo PMDB e seu ingresso no PDS
— o ex-líder do Partido popular e ex-
secretário-geral do MDB terá que conhecer as
reações dos seus amigos de Pernambuco. Afi-
nal, serão 18 anos de liderança oposicionista
que ele poderá deixar para trás, para continuar
olhando para a frente.

Brasília — 19/3/82 — Mabel de Vinccnzi
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Carlos Eugênio, ex-sargento, foi fotografado na Embaixada, uma única vez, na sexta-feira

Manual destaca a missão
constitucional do Exército

Brasilia — Contribuir para a coesão
e união das Forças Armadas e para que
o Exército brasileiro "seja compreendi-
do, respeitado e.admirado pela nação
inteira, como instituição inteiramente
consagrada ao cumprimento de sua
missão constitucional", este o objetivo
maior da atividade de relações públicas
dentro do Exército, segundo o manual
elaborado pelo Estado-Maior do Exér-
cito.

, Artigos, livros, seminários, palestras,
imprensa, enfim todas as atividades que
no Exército são consideradas como as-
suntos civis foram analisados no ma-
nual do Estado-Maior do Exército, que
fez questão de destacar as diferenças de
objetivos para o público interno (seus
funcionários civis e militares da ativa) e
o público externo (militares da reserva e
civis).

Distinção
Assim é que, para o público interno,

as relações públicas devem servir como
meio para, a partir de pesquisas desti-
nadas a conhecer suas aspirações "de
natureza profissional e pslcossocial",
sugerir medidas para sanar os proble-
mas levantados. Já com respeito ao
público externo, as relações públicas do
Exército devem agir no sentido de des-
tacar a ação da Força "como fator de
integração nacional, sua participação
no processo de desenvolvimento do
pais". E, acima de tudo, tentar estimu-
lar o civil para a chamada segurança
nacional.

Esse realce, que faz da segurança
nacional uma presença necessária em
quase todas as páginas do manual, tem
sua origem no fato de que de acordo
com a orientação db Estado-Maior, "de-
verá haver perfeita coordenação entre a
atividade de relações públicas e as se-
ções de informações...,

Comportamento
Dentre as normas a serem cumpridas

pelos militares em sua conduta indlvi-
dual ou coletiva e que mereceram por

parte do manual do Estado-Maior uma
atenção especial, há por exemplo aque-
la que determina que "nenhum militar
da ativa concederá entrevistas exceto o
Chefe do Estado-Maior e demais gene-
rais de quatro estrelas e quando autori-
zados pelo Ministro."

Nenhum militar da ativa pode falar
de improviso na presença do Presidente
da República ou do Ministro do Exerci-
to, devendo o texto do discurso, previa-
mente elaborado, ser apresentado ante-
cipadamente a essas duas autoridades.
Além disso, não é permitido ao militar
da ativa escrever artigos em jornais e
revistas não militares. No que diz res-
peito a livros, as proibições são meno-
res. Livros sobre assuntos não militares
são da inteira responsabilidade do ofl-
ciai e não devem conter alusão à sua
condição funcional; livros sobre assun-
tos militares devem ser submetidos à
aprovação do Estado-Maior, devendo
contudo serem evitados as chamadas"noites de autógrafos".

Comportamento idêntico é proposto
com relação ao aparecimento dos mili-
tares em colunas sociais: "É normal-
mente prejudicial à imagem da institui-
ção e de seus integrantes a noticia mun-
dana, o colunismo social, que poderá
transmitir, ao público em geral, falsa
idéia de opulência, de deslumbramento
e de ócio".

O manual de 44 folhas, impresso nas
gráficas do Exército, demonstra preocu-
pação com a eficiência, ao afirmar: "Os
acontecimentos inesperados de nature-
za infausta, como calamidades públi-
cas, incêndios e explosões em organiza-
ções civis ou militares, atentados ou
mesmo mortes de chefes militares, po-
derão transformar-se em oportunidade
para que o Exército demonstre a exce-
lència de sua organização, a força de sua
disciplina, valor de seu pessoal e seu
extraordinário espírito de solidarieda-
de. Para que isso aconteça, impõe-se
que os órgãos de relações públicas, de
todos os níveis, estejam preparados pa-
ra tais eventualidades."°/or)
MENOS

EXCURSÕESuMeu
CONSULTE-NOS SOBRE NOSSAS

CONDIÇÕES ESPECIAIS
EUROPA MARAVILHOSA
Mar. 25 «Abr. 1.8,15.22,26.27,28,29. Mal. 6,13,
20 27, Jun.3,10,17,21,24,26,28,29,30. Jul. 1.2,
3,5,8,12,15,22,29. Ago. 5,12,19,26. Set. 15,16,
17,18,23,30. Out. 7 •
PORTUGAL • ESPANHA • FRANÇA •
ITAUA • ÁUSTRIA . SUIÇA'ALEMANHA ]
HOLANDA ' BÉLGICA E INGLATERRA
23a 35 Dias*

EUROPA COM GRÉCIA
E PAÍSES DE LESTE
Abr.27.Jun.1,29.Jul. 13.27. Ago. 17,31 Out. 5
ITÁLIA • GRÉCIA . IUGOSLÁVIA '.
ÁUSTRIA'CHECOSLOV AQUI A '
ALEMANHA'HOLANDA HUNGRIA
BÈLGItA ' .NGl/tTERfl/. • £ FRANÇA
20a3ODiat*

GRANDE CIRCUITO
EUROPEU CpMGRÉCIA
E PAÍSES DE LESTE
Abr. 10, Mat. 15, Jun. 12, 26, Jul. 10, 31, Ago. 14,
Set. 18
PORTUGAL . ESPANHA • FRANÇA •
ITAUA .GRÉCIA • .UGOSLÁWA .
hunoria • Áustria • checoslo
VÁQUIA . ALEMANHA • BÉLGICA E
INGLATERRA 36a51 Oiai»

SAGA ESCANDINAVA
Jun. 27, Jul. 4. Ago. 1.8
FBANÇA • INGLATERRA • BÉLGICA •
HOLANDA • ALEMANHA OCIDENTAL •.
DINAMARCA • SUÉCIA • NORUEGA •
ALEMANHA OE LESTE • BERLIM
17 a 25 Dias •

RÚSSIA* EUROPA DE
LESTE • ESCANDINÁVIA
ABR. 30. Jun.25, Jul. 2. Ago.6 •
FRANÇA . BÉLGICA ' ALEMANHA OC.
BERLIM • ALEMANHA ORIENTAL •
POLÔNIA • RÚSSIA • FINLÂNDIA •
SUÉCIA • DINAMARCA • HOLANDA
E INGLATERRA 31 A33DIAS» 

OCIDENTEEUROPEU
Mar. 27. Mai. 15. Jun. 12. Jul. 3,10.17, Aao. 28
PORTUGAL • ESPANHA • FRANÇA •
ITÁLIA»SUIÇAE INGLATERRA
17*23 Dltt*

EUROPA IMORTAL
Abr: 15,Mai. 20,Jun. 17. Jul. 1, 15, Ago. 5.19, Sei
23
PORTUGAL • ESPANHA • FRANCA •
ITÁLIA.GRÉCIA 'IUGOSLÁVIA'
HUNGRIA ' ÁUSTRIA • CHECOSLO.
VAQUIA ' ALEMANHA ' BÉLGICA
EINGLATERRA 46DÍSS»

EUROPA COM ALPES
E LAGOS SUÍÇOS
Abr. 18jun.6.Jul.4,25 Ago. 1.8.Set 19 ,
INGLATERRA «FRANÇA «SUIÇA* j|
ALEMANHA • AUSfflIA «ITÁLIA •
ESPANHA E PORTUGAL
25a27Dias«

(*) Tarifa aérea PONTO a PONTO (observando suas restrições)
SOLICITE-NOS TODA A PROGRAMAÇÃO ABREU - 82

RIO DE JANEIRO: RUA MÉXICO, 21-A LOJA
Tel.: 220-0322 - PABX '

SÃO PAULO: AV. IPIRANGA. 795 - 3? ANDAR
Tel.: 222-6233 - PABX

FUNDADA EM 1840
Emb.atut 00002 00 41 9
Embratur 0000202-41 6

Desertor espera solução
para seu caso hospedado
na Embaixada da França

Brasilia — O ex-sargento Carlos Eugênio Sar-
mento Coelho da Paz, procurado pela Justiça Militar
por ter desertado do Exército em 1969 e que se
encontra hospedado na Embaixada da França, pro-
curou a representação diplomática francesa na quin-
ta-feira sem ter feito nenhuma consulta prévia ao
Embaixador Roberto Richard.

Sozinho, Carlos Eugênio náo encontrou dificulda-
des para entrar na Embaixada francesa. Logo na
entrada, ele se dirigiu ao guarda de plantão, alegando
que precisava falar diretamente com o Embaixador
francês. Diante da insistência de Carlos Eugênio, que
alegava ter um assunto pessoal de extrema urgância
para tratar diretamente com o embaixador, o guarda
telefonou para a secretária de Robert Richard e ele
foi encaminhado diretamente ao prédio dos fundos
da Embaixada.

Durante o trajeto, cerca de 50 metros, passando
pelo prédio administrativo da Embaixada, Carlos
Eugênio nem sequer foi notado pelos funcionários
que, como o próprio porta-voz Christlan Qeschwind
sustenta, nâo chegaram a vê-lo. __

Logo no primeiro contato-com o Embaixador,
Carlos Eugênio explicou que estava sendo persegui-
do, queria que a Embaixada lhe concedesse asilo
político e que não pretendia deixar o local. Diante da
chegada do brasileiro, afirmando que dali náo sairia,
o Embaixador Robert Richard náo teve outra alter-
nativa a nâo ser hospedar o visitante e comunicar o
fato às autoridades brasileiras, através do Itamarati.

Carlos Eugênio foi imediatamente instalado no
prédio da residência do Embaixador, em um dos
apartamentos reservados para eventuais visitas de
parentes ou autoridades francesas que visitam Brasi-
lia. Neste apartamento, isolado do prédio administra-
tivo da Embaixada francesa, Carlos Eugênio encon-
tra-se hoje, aguardando o resultado das averiguações
que levarão a uma solução para o problema.

Estudo da CNBB acusa
manipulação política
e eleitoral da seca

Belo Horizonte — Em um estudo de 28 páginas,
intitulado Considerações Sobre o Homem e a Seca do
Nordeste, divulgado nesta Capital, quatro Regionais
da CNBB — Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil — afirmam que o programa de emergência "é
manipulado por patrões e políticos com o objetivo de
se fortalecerem eleitoralmente". Observam que os
políticos influenciam o processo de inscrição para
favorecer pessoas que não são trabalhadores rurais.

Alega o documento ter verificado que os progra-
mas de emergência vêm favorecendo os grandes
proprietários e expulsando progressivamente os pe-
quenos produtores rurais, acentuando a intensifica-
ção da pecuária, acelerando o processo de fechamen-
to das terras através das cercas e, conseqüentemente,
dificultando cada vez mais o acesso à terra para os
pequenos agricultores.

fí?i Bóias-frias
Segundo o estudo, que servirá de subsidio a

técnicos, trabalhadores, agentes de pastoral e bispos
na preparação de um seminário sobre seca e pobreza
do Nordeste, os programas de emergência diminuem
também a criação de animais de pequeno porte.

Desta forma os parceiros e arrendatários sâo
transformados em bóias-frias. Aumenta a concentra-
çáo da renda e da terra nas máos dos latifundiários.
Além do mais, apenas uma pequena parcela dos
trabalhadores necessitados foi atendida e, em muitos
casos, utilizados para construir açudes em grandes
propriedades, sem que pudessem posteriormente ter
acesso à terra e à água acumulada com o resultado do
seu trabalho, pago com dinheiro da nação.

As Regionais da CNBB. que agrupam todos os
Estados nordestinos, criticam a não participação dos
trabalhadores rurais, através dos seus órgãos repre-
sentativos-sindicatos, federações e Contag — na for-
mulação e execução do plano de emergência.

Na verdade, a ação do Governo vem-se distan-
ciando cada vez mais das reivindicações do movi-
mento sindical de trabalhadores rurais. Os órgãos
públicos não divulgam os critérios para inclusão e
exclusão de áreas no programa de emergência, não se
preocupam em informar aos trabalhadores rurais e
suas lideranças as decisões com relação às medidas
propostas ou tomadas pelo Governo.

Padre mineiro pede
a unidade da Igreja

Belo Horizonte — "A militância político-
partidária de religiosos e das Comunidades Eclesiais
de Base divide a Igreja, e onde há divisáo existe
conflito e atrito, e não se alcança a fraternidade, a
comunhão e a participação" — disse o coordenador
de pastoral da Arquidiocese desta Capital, Padre
José Muniz, que presidiu ontem encontro de cerca de
200 representantes de Cebs da Região Metropolitana.

Esclareceu que é dever das Comunidades Ecle-
siais de Base conscientizar cada cristão para a opção
partidária, mas sem indicar o nome de candidatos ou
partidos. "O partidarismo nada resolve. Todo homem
deve ser político, no sentido da busca do bem comum
para sua comunidade ou para a sociedade. Náo
agimos para dividir, mas para somar" - • afirmou.

Segundo Padre Muniz, as Cebs sáo uma nova
modalidade de vida da Igreja, que procura atenuar "a
grande massa que se tornou a igreja", buscando a
discussão por pequenos grupos da realidade social, o
que facilita a conscientização dos problemas e neces-
sidades." As Cebs levam a viver o Evangelho e a uma
maior participação e engajamento das pessoas den-
tro da sociedade" — acrescentou.

Pemedebistas se ' *1
dividem em AL
Maceió — A renúncia

forçada imposta ao presi-.""'
dente do PMDB em Ala- .__
goas, ex-Deputado federal ,__
Djalma Falcão, e a indica- '" ¦__
ção automática do candi-
dato a governador lançado
pela tendência popular,
José Moura Rocha, para
ocupar seu lugar, provoca-'......
ram a mais série crise que
a Oposição enfrenta em. ..
Alagoas nos últimos 20
anos. A deposição de Djal-
ma Falcão foi colocada nu-
ma reunião na casa do Se-
nador Teotônio Vilela, sex-
ta-feira,. em nome da "uni-
dade partidária." Falcão
aceitou, assinando a carta-
renúncia, mas sua familia
considerou covardia. O
Deputado estadual Alei-
des Falcão, seu irmão, pro-
meteu ir, esta semana, à
tribuna da Assembléia, de-
nunciar as tramas que
afastaram Djalma da pre-
sidência.
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Turismo pode dar "

US $ 400 milhões: ~~
São Paulo — O turiçmo -

poderá render ao Brasil '"'
400 milhões de dólares a
mais, nos próximos dois
anos, como resultado da II
Bolsa Latino-americana
de Turismo, a realizar-se....
de 16 a 19 de novembro, no ,
Guarujá, de acordo com _ j,
cálculos divulgados ontem ,._,,,
pelos organizadores do en- .__,..
contro, a Confederação ','..
das Organizações Turísti-
cas da América Latina-
Cotai e a Associação Brasi-
leira de Agências de Via-
gem-ABAV. Eles estive......
ram reunidos durante dois . .
dias, no Guarujá, para,
acertar detalhes e calcula-.. .
ram que serão necessários
100 mil dólares para cobrir ;,„
as despesas, dos quais 80
mil dólares estão sendo so- „,..,
licitados à Embratur. '.ffci

Collares fala a
3 mil em Missões

Porto Alegre — Num co- >
mício para cerca de 3 rriil ;:
pessoas, no município de • *_
São Luiz Gonzaga, nas
Missões, o candidato do *"••
PDT ao Governo do Esta-'-
do, Deputado Alceu Colla- ir-
res, voltou a atacar o
PMDB, afirmando que os
únicos projetos de Parti-
dos políticos da Oposição
no país, são o PDT e o PT.

— O PMDB não é um '
Partido, e sim uma frente
ampla. O PMDB tem vida
curta, porque hoje tém a'"
esquerda radical, a mode-
rada, o centro, tem direita
moderada e radical. Essas
correntes não vão-se en-
tender nunca a respeito do
problema econômico, so-
ciai e cultural do pais. Tra-
ta-se de uma confusão, um

. mosaico de correntes in-
ternas — observou.

Gramado lança
filme de Denoy ¦:*
Porto Alegre — Com a

exibição dos filmes O enca- > <
lhe, de Denoy de Oliveira, r
e O segredo da múmia, de »
Ivan Cardoso hoje à noite, ~
no cine Embaixador, tem
inicio o 10° Festival do Ci-, -
nema Brasileiro de Gra-
mado, que distribuirá este pano Cr$ 2 milhões em prê-
mios, além dos tradicio-
nais troféus, oferecidos pe-,
la Embrafilme. Este ano -
aumentou de cinco para •
dez o número de filmes lon-
ga-metragem concorrentes
e de cinco para 12 o nume-
ro de curtas.

PMDB da Bahia
define candidato
Salvador — Se conse-.

guir superar o começo de
uma crise surgida depois
da incorporação do PP, o
PMDB define suas candi-,.
daturas às eleições majori-,
tárias na Bahia até sexta-
feira próxima. Quem ga-*
rante é o vice-lider do Par-.
tido na Câmara, Deputado
Carlos Santana (ex-PP). O'_
Deputado garante que,
qualquer que seja o esco-
lhido pelo Partido, terá o--
apoio de Roberto Santos!
Mas o ex-governador —*
que está em campanha pe-
lo Sul da Bahia — informa
que sua candidatura conti- ¦
nua firme.

TURISMO

QUARTA-FEIRA
CADERNO B

<i\, mm, a.i'<f.„fíj lj %J JSê*p
JORNAL DO BRASIL

«yMcides MALIBU
J^-PBRA CABO FRIO PALACE HOTEL
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4 ESTRELAS

Ofl REGIÃO DOS LAGOS!

FIM DE SEMANA DE 6» A OOM. — CRS 9 100.00 TUDO
INCLUÍDO — MINI FÉRIAS DE 2* A 6* — CRS 15 400.00 —
CONVENÇÕES — INFORMAÇÕES PELO TEL. 275-3285 —
NOVA CENTRAL DE RESERVAS EM COPACABANA. AV.
PRINCESA ISABEL, 181 GR 1211.
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Figueiredo discute sucessão mineira com Francelino]
Belo Horizonte — Em

encontro que manterá hoje
à tarde com o Presidente
Figueiredo em Brasília, o
Governador Francelino
Pereira pedirá seu apoio
para o candidato do PDS à
sua sucessão. Vai expor as
conversas que vem man-
tendo, na busca do consen-
so, que se tornou mais difi-
cil na medida em que se
ampliam as divisões no an-
tigo PSD.

Mo Rio, ontem, o Minis-
tro dos Transportes, Eliseu
Resende, que figura na lis-
ta de postulantes à vaga
de candidato do PDS, as-
sistiu ao jogo Brasil x Ale-
manha junto com Figuei-
redo. Francelino garantiu
que a escolha se dará em
Minas e que "há pressa pa-
ra se encontrar uma so-
lucão".
SEM CANDIDATO

O Vice-Presidente Aure-
liano Chaves conversou
com Francelino, ontem,
em Belo Horizonte. No Ae-
roporto da Pampulha, Au-
reliano disse que o impas-
se está localizado na área
do PSD. Observou que ele
e Francelino buscam o .
consenso e que os pesse-
distas precisam chegar a
um denominador comum,
referindo-se à luta entre o
Deputado Bias Fortes e o
Senador Murilo Badaró,
dois outros postulantes à
vaga de candidato.

Francelino, antes de ir a
Figueiredo, às 16h, conver-
sara com o Chefe do Gabi-
nete Civil do Palácio do
Planalto, Leitão de Abreu.
O Governador eliminou a
possibilidade de levar um
nome para o Presidente,"porque não existe ainda
nenhuma decisão". Mas
afirmou: "Queremos o
apoio de Figueiredo para a
solução que será de
Minas".

O Governador deverá
conversar em Brasília, ho-
je ou amanhã, com o Mi-
nistro Eliseu Resende. E
informará Figueiredo, no
balanço que fará, sobre as
conversas que manteve
nas últimas horas com o
Deputado Magalhães Pin-
to, Abi-Ackel e Aureliáno.
Sobre a disposição do Pre-
feito de Belo Horizonte,
Maurício Campos, de ir à
convenção contra qual-
quer outro candidato —
disposição anunciada tam-
bém pelo Senador Murilo
Badaró — Francelino nãb
quis fazer maiores conside-
rações.
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MiroMontoro e Reynaldo fazem
hoje Io debate político
desde 64 para todo país campanha

reinicia

Eliseu (E)foi ao jogo Brasil X Alemanha cóm Figueiredo. No mesmo palanque estavam
Ludwig, Giulite Coutinho, o Presidente e Chagas

¦ i','i*'t ¦;: .«¦'•-. .•;•: ,',-.7r ¦ y' ;,

Escolha divide antigo PSD
Acílio_ Lara Resende  —

O Vice-Presidente AureUano
Chaves chegou, ontem, a Belo Hori-
zonte e, no próprio aeroporto, con-
firmou o seu ponto-de-vista já
anunciado pela imprensa: o candi-
dato do consenso deve ser um inte-
grante do ex-PSD.

— Não me peçam nomes, porém.
Isto eu não farei, afirma, em tom
peremptório, Aureliáno Chaves.

Na mesma entrevista, náo es-
condeu o Vice-Presidente sua ami-
zade pessoal com o ex-Governador
Ozanam Coelho. Todavia, disse, "é
preciso que o grupo do ex-PSD che-
gue a um só nome a fim de facilitar
o trabalho do Governador Franceli-
no Pereira". ' •

Concluiu-se, então, que "o con-
senso sáo dois". Isto é, antes da
decisão final, há que se chegar a um
entendimento dentro do próprio
grupo ex-pessedista sem o que,
uma vez mais, poderá estender-se o
seu jejum por mais quatro anos.

A entrevista do ex-Governador
de Minas dada de maneira muito
clara veio logo após a afirmação
pelo Prefeito Mauricio Campos de
que também irá à convenção de seu

i Partido. * . im •''¦
A decisão de Mauricio Campos,

bem situado na recente pesquisa

JORNAL DO BRASIL/ Ibope, que
lhe dá a preferência do ingrato elei-
torado da Capital mineira, acima
mesmo do Senador Tancredo Ne-
ves, aumenta o espaço para especu-
lação.

A sua decisão, aliada à já antiga
disposição do Senador Murilo Ba-
daró, parece diminuir as chances
do Ministro Eliseu Resende que fi-
ca, aparentemente, sem espaço pa-
ra colocar o seu nome aos conven-
cionais. Afinal, ele terá, opondo-se
ao seu, os nomes de dois políticos
determinados a irem até o fim nos
seus objetivos.

Essa decisão, por outro lado, po-
dera despertar o grupo do ex-PSD
para uma realidade incontrastável:
Se ele não se unir já, o candidato,
não sendo Maurício Campos, sairá
mesmo de outras plagas e poderá
constituir-se numa enorme sur-
presa.

Mas o prefeito não deixa por
menos e afirma: "Minha candidatu-
ra foi imposta pelas recentes pes-
quisas e pelas inúmeras manifesta-
ções de solidariedade que venho
recebendo de mais de 500 munlcí-
pios onde fui votado para a Câmara
Federal".- Se Murilo Badaró e Maurício

Campos forem mesmos os cândida-
tos à convenção", a disputa se trava-
rá, então, entre a UDN, representa-
da pelo Governador, e o PSD, re-
presentado pelo Senador. Se o gru-
po pessedista se desentender e ad-
mitir a indicação de mais um à
convenção, as coisas melhorarão
sensivelmente para o grupo dá ex-
UDN, que d etémo Governo há três
mandatos consecutivos e poderá
contar, além do mais, com a tradi-
cional aliança do ex-PR.

Bias Fortes, Murilo Badaró e
Ozanam Coelho devem estar reuni-
dos hoje à procura da difícil conci-
liação em torno de um só nome —
exatamente o de um deles. Essa
reunião é importante para se che-
gar a um primeiro consenso — o do
ex-PSD.

Enquanto isto, o candidato das
oposições em Minas, Senador Tan-
credo Neves que, a tudo assiste
tranqüilamente, dependendo da
decisão do PDS poderá tornar-se
mais forte ainda, apesar dos desen-
tendimentos què vêm ocorrendo
dentro de seu próprio Partido. De-
sentendimentos esses, contudo,
que passam, ao contrário do que
ocorre no PDS, imperceptíveis ao
eleitorado mineiro de Oposição.

São Paulo — Será realizado hoje, no programa
Ferreira Netto, às 22h, na TVS e mais 19 emissoras de
TV e as rádios Jovem Pan (para o interior paulista) e a
Capital (para o restante do país), atingindo 19 Esta-
dos, o- debate entre o Senador Franco Montoro
(PMDB) e Reynaldo de Barros (PDS), ambos preten-
dentes ao Governo de São Paulo. Cinco televisões
estrangeiras vão gravar o programa.

Será o primeiro debate político ao vivo desde 1964
com transmissão nacional. Além do mais, estará
sendo checado a Lei Falcáo, que proíbe discussões
políticas pela televisão. O jornalista Ferreira Netto
passou o dia de ontem acamado com forte gripe,
resultado da tensão e das pressões que diz estar
sofrendo para que o encontro seja, cancelado.

Censura
O programa Ferreira Netto, com a intenção de

garantir a ausência total de censura ou autocensura,
colocará 40 jornalistas na mesma sala de confronto
entre os dois debatedores, além de inúmeros fotógra-
fos, que irão documentar o show político. Numa sala
aò lado, 300 convidados assistirão ao programa atra-
vés de um monitor.

Ferreira Netto. anuncia outros debates: já está
marcado para o dia 5 de abril o encontro entre o
Ministro da Previdência Social, Jair Soares (ainda
não confirmada), e o presidente do PT, Luis Inácio da
Silva, o Lula. Dois gaúchos também já concordaram,
mas ainda não há data fixada: Pedro Simon (PMDB) e
Alceu Colares (PDT).

O programa terá as seguintes regras: abertura
(breve perfil de cada um dos candidatos e sorteio para
decidir quem será o primeiro a falar); Montoro e
Reynaldo terão lOm, cada um, para responder, sem
interrupções, a pergunta: "Por que o senhor quer ser
Governador?"; cada debatedor terá mais lOm para
falar livremente, ficando a seu critério conceder ou
não apartes (no máximo três de dois minutos cada
um); os dois candidatos responderão ali perguntas—
as mesmas para os dois — um da produção do-programa e as outras de jornalistas credenciados (seis
de São Paulo e quatro de outros Estados).

As regras incluem ainda a possibilidade de cada
candidato dirigir ao outro, alternamente, três pergun-
tas, com 30 segundos para formulá-las e ambos com
três minutos para resposta; e três minutos, sem
apartes, para que cada um dos debatedores dê a sua
mensagem final. Montoro e Reynaldo poderão se
utilizar de quatro assessores cada um, mas será
vedado o uso de material audiovisual.

Senador situa programa
no projeto de abertura

São Paulo — O Senador Franco Montoro afirmou,
ontem, que o seu debate hoje, no programa Ferreira
Neto, da TVS, com o Prefeito Reynaldo de Barros,
representa "um passo importante para o fim, na
prática, da Lei Falcáo" — um instrumento que tirou
políticos e Partidos do rádio e da televisão durante a
campanha eleitoral de 1978.

— Não tenho a menor dúvida — acrescentou o
provável candidato do PMDB à sucessão paulista —
que um debate como este se enquadra perfeitamente
no projeto de abertura do Presidente Joáo Figueiredo,
A abertura e a Lei Falcão são duas coisas absoluta-
mente incompatíveis.

Montoro conversou com os jornalistas, pela ma-
nhã, em sua residência. À tarde já náo foi mais
encontrado. Reynaldo de Barros, por sua vez, evitou
qualquer encontro com jornalistas para, segundo seu
assessor de imprensa, Jorge Elias, se concentrar no
debate.

O Deputado federal
Miro Teixeira já mar-
cou seus dois primeiros
comícios na condição
de virtual candidato do
PMDB ao Governo üu-
mlnense: o primeiro de-
les, no próximo dia 27,
em Santo Antônio de
Pádua; onde pretende
reunir delegações de to-
do o Norte do Estado; e
o segundo em Praça Se-
ca, no subúrbio carioca
de Jacarepagua.

A idéia de Miro e dos
organizadores de sua
campanha, que esteve
imobilizada desde no-
vembro, quando foram
iniciados os entendi-
mentos para a incorpo-
ração do PP ao PMDB,
é a de levar o debate
eleitoral para a praça
pública, "tirando-o dos
recintos fechados em
que se constituem, de
certo modo, os veículos
de comunicação de
massa".
MOBILIZAÇÃO

O virtual candidato
do PMDB à sucessão de—
Chagas Freitas expli-
cou que a idéia geral do
seu Partido, "com as
correntes pemedebistas
e pepistas em vias de
total acomodação", é a
de partir, "na presença
maior nas ruas", para
uma campanha de mo-
bilização da opinião pú-
blica.

Crê Miro Teixeira,
que amanhã à noite
participará do progra-
ma Ferreira Neto, pela
TVS (23h50m), que nos

•contatos com os dife-
rentes segmentos da so-
ciedade fluminense —
aos quais o PMDB pre-
tende abrir espaços pa-
ra livre manifestação
em seus comícios — po-
dera extrair os subsí-
dios mais importantes
para a elaboração de
seu programa de Go-
verno.
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I HOJE E AMANHA
NOS CLASSIFICADOS

De quinta a terça-feira, o
Cupom da Copa é publicado no
JORNAL DO BRASIL.

Nunca às quartas-feiras,
dia do sorteio.
Hoje e amanhã, ele será
publicado nos classificados
do JORNAL DO BRASIL.

Basta responder à
pergunta do cupom, preencher
com o seu nome e endereço e
depositar na uma de qualquer
agência de classificado do
JORNAL DO BRASIL ou na
Caixa Econômica, até 18:00hs
da terça-feira, para concorrer a
um Chevette por semana.

Um Chevette Hatch por

semana, inteiramente grátis.
E para responder à

pergunta com segurança, fique
de olho nas dicas do programa
Espanha 82-Gols da Copa, que
vai ao ar de segunda a
sexta-feira às 21:25 e aos
sábados às 21:30, na

Bandeirantes Canal 7-Rio e nas
páginas de esporte do JORNAL
DO BRASIL diariamente.

Não perca o Cupom da
Copa.

Rede
Bandeirante}

JORNAL DO BRASIL

Nosso time
em campo
receber sua

Declaração de
Renda

esta
para

da noite
HORÁRIOS

De 22/03 a 25/03 até 10 da noite
26/03, até meia-noite

PRAZO DE ENTREGA
Com imposto a restituir: até 26/03
Com imposto a pagar: até 16/04
Isentos: até 17/05
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soletur
.... apresenta:

Saídas Semanais

FERIADO
SEMANA SANTA

Solicite excursões especiais

FINS DE SEMANA
ÁGUAS E CIOS. HISTÓRICAS MINAS

PARATY E CAMPOS DO JORDÃO
ECLUSAS E CIDADE DA CRIANÇA

KJMINGUEUAS
Cabo Frio e
Búzios

Angra e
Paraty

M Itatiaia e
Penedo

Passeio em
Saveiro

AÉREAS 
'mm.

SERRA DO SUL
Porto Alegre.Gramado e Caxias do Sul-4 dias

FOZ DO IGUAÇU E ASSUNÇÃO
Passeios aoParaguai e Argentina-3 ou 5 dias

SALVADOR
Programação completa — 5 dias

NORDESTE
Salvador, Maceió, Recife e Fortaleza -11 dias

NORTE
Fortaleza, São Luiz, Belém e Manaus -10 dias

BRASIL CONTINENTAL
Salvador, Ma_ceJ_Q__Be__iíeT-Eortale
São Luiz, Beiém e Manaus -18 dias

RODOVIÁRIAS DE,
^)l? CLASSE

CAMINHO DAS 3 FRONTEIRAS -
FOZ IGUAÇU -9 dias
CAMINHO DO PARAGUAI - 9 dias
CAMINHO DO SUL-12 dias
CAMINHO DO SUL, MISSÕES E
IGUAÇU - 15 dias
CAMINHO DE GUARAPARI - 6 dias
CAMINHO DO PANTANAL -14 dias
CAMINHO DA BAHIA - 11 dias
CAMINHO DO NORDESTE SOL
E MAR-18 dias
CAMINHO DE BRASÍLIA - 8 dias

' CAMINHODASECLUSASE CALDAS
NOVAS-7 dias

Realizadas nas SOLNAVES
exclusivas da SOLETUR onde

você viaja flutuando. .

RODO
/AÉREAS

• PANTANAL, BOLÍVIA E
PARAGUAI

Conjugação perfeita avião/ônibus 9 dias
MISSÕES, 7 QUEDAS E IGUAÇU

Avião Rio/P. Alegre. Ônibus por Gramado,
Caxias do Sul, liui. S. Miguel das Missões,

Foz. Londrina etc. — 10 dias
FOZ DO IGUAÇU PANORÂMICA
Avião Rio/Foz . Visitas ao Paraguai e
Argentina. Ônibus por Cascavel, Vila

Velha, Curitiba etc. — 5 dias
• CIRCUITO SUL, PRAIAS E

SERRAS
Avião Rio/Curitiba/Rio e maravilhoso

! circuito em ônibus pelo Sul do Brasil— 9 dias|
BAHIA HISTÓRICA (Via Litoral)

Ônibus por Guarapari, Vitória, Porto Seguro,
(Ilhéus e Salvador.Regresso por aviào — 8 dias|

• NORDESTE GIQANTE
Avião Rio/Salvador/Rio. Ônibus por

Aracaju, Maceió, Nova Jerusalém, Recife."JI 
J.Pessoa.Natal,Fortaleza,Juazeiro,etc-12 dias ]• TRANS8RASILIANA NORTE

Ônibus pelo litoral Nordeste atè Fortaleza.
Regresso por avião ou prosseguimento

|aèreo para São Luiz,Belém e Manaus 14 dias |

internacionais
Os bons preços

estão voltando

Excursões aéreas OPTAR a partir de
USS 535,00 - 4 noites em B. Aires -
USS 899,00 - b. Aires e Bariloche* Inclui passagem aérea
AEROLINEAS ARGENTINAS

E mais as tradicionais excursões
Rodo-Aéreas e rodoviárias operadas nas

SOLNAVES exclusivas da SOLETUR
CAMINHO DO CHILE -30 dias

A maior e mais atraente excursão rodoviária
CAMINHO INTERNACIONAL I7dias

Ônibus pelo sul do Brasil, Uruguai, Argentina e
Paraguai

CIRCUITO MÁGICO -.7dias
B. Aires, Santiago. Vina dei Mar, Portillo,

Mendoza. Assunção, Iguaçu, etc.
ROTEIRO DO PRATA I e II .12 dias
CIRCUITO ANDINO - 14 dias
MARAVILHAS DOS ANDES 22 dias

PdSSdgenS aéreas
nacionais e internacionais.

Cruzeiros marítimos.
Peça grátis o Caderno de Excursões ao seu

i Agente de Viagens ou nas Lojas Soletur.
| CENTRO: Quitanda, 11-4? and. - Tel.: 221-4499
j IPANEMA. Vise. Pirajá. 550 - L/110 -Tel.:259-0049
| COPACABANA. Santa Clara, 70 Sobreloja

Esquina 0e Av. Copacabana - Tel.: 257 8070
I POSTO 6: NS. Copacabana. 1.417 - loja 105
(Cassino Atlântico - Tel.: 521-2240

TIJUCA Praça Saens Pena. 45 - loja 10-L
Tel.: 264 4893 iCentro Comercial da Tiiuca)

I GÁVEA: Marquês de S. Vicente. 52 loja 110
Shopping da Gávea • Tel.: 259 9045
Embratur 009420041-3 ¦ Embralur 080058500-3
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Chagas avisa Senado
que bombeiro do Rio
não pode com fogo

Quando chave, o perigo aumenta ria BR-040, em Pedro do Rio, onde o solo cedeu

BR-040 ruim faz motorista
seguir pela estrada velha

Duas quedas de barreiras e um tre-
cho em que o solo está cedendo (por
causa da erosão da terra) na altura de
Pedro do Rio, estão fazendo com que
muitos motoristas prefiram — em dias

-de-chuva utilizar-a-antiga estrada
Rio—Juiz de Fora no trecho acidenta-
do, em lugar da nova BR-040, inaugura-
da em junho de 1980.

Mas a velha União e Indústria tam-
bém tem seus problemas^Praticamente-

5andonada desde que íoi aberta ao
tráfego a BR-040, está com placas de
sinalização encobertas pelo mato, fai-
xas de sinalização quase que totalmen-
te apagadas e alguns trechos em que o
asfalto cedeu, em função da queda de
barreiras junto ao rio Piabanha.

Perigo
Até a altura de Itaipava (Km 56),

tudo bem: a BR-040 parece em boas
condições e não há qualquer problema
para quem utiliza a estrada. A partir
dai, é necessário cautela por parte dos
motoristas que vão em direção a Juiz de
Fora, pois em dois trechos a mão única
transformou-se em mão dupla por causa
de duas quedas de barreiras, na pista
Juiz de Fora—Rio.

A primeira queda foi pouco antes da
entrada para Pedro do Rio — Km 49.
Dezenas de toneladas de pedras estão
sobre a estrada, formando figuras que se
assemelham a enormes icebergs. Neste
ponto, a pista está interditada e, olhan-
do para o barranco, tem-se a impressão
de que pode haver mais deslizamentos,
com várias pedras praticamente soltas.

Alguns quilômetros à frente, nova
queda de barreira, também na pista
Juiz de Fora—Rio: da mesma forma, a
pista está interditada, o barranco tam-
bém contém grandes pedras, algumas
quase soltas, que talvez não resistam a
uma chuva mais forte.

Passando a entrada de Pedro do Rio,
o maior perigo: o solo — desta vez na
pista em direção à Juiz de Fora —
cedeu. Neste trecho, o DNER não inter-
ditou a pista, mas somente metade do
asfalto, e colocou apenas alguns avisos
de faixa interditada. Os caminhões pas-
sam pelo local em alta velocidade e, a
cada semana, aumenta o desnível na
estrada. .

Opção
Alguns motoristas já estáo preferiu-

do — quando se dirigem para Juiz de

Samuel Wainer Filho
Fora — entrar no trevo de Itaipava,
seguir até Pedro do Rio, para então
retomar a BR-040 por uma pequena
ponte, que, não suportando o volume de
tráfego (é mão-única e dá passagem
para um veiculo de cada vez); está com
parte do parapeito desmoronado.

Alguns motoristas que se dirigem ao
Rio — direção em que há o maior perigo
de deslizamentos — entram em Areai

—para-só voltar à BR-040 após Pedro do
Rio, em Itaipava.

Com isso, a Estrada União e Indús-
tria está recebendo um tráfego inespe-
rado. E, como desde a inauguração da
BR-040 quase não há manutenção no
local, ficou bastante perigosa: sinuosa,
cheia de curvas traiçoeiras, e ainda por
cima com muitas placas de sinalização
encobertas pelo mato. "Só não provo-
cou algum acidente por milagre", disse
José Rodrigues, dono de um pequeno
bar próximo à uma curva eni Itaipava.

Mas não só para os motoristas a
estrada está perigosa. Como existem
algumas escolas à margem da União e
Indústria, as crianças, na saída, andam
pelo acostamento, que já é insuficiente,
tantos sáo os trechos em que o mato
chega a invadir o asfalto. A abundância
de mato traz outro problema: os fre-
quentes incêndios, que chegam a atin-
gir os fios de eletricidade, luz e telefone,
interrompendo o fornecimento. Há vá-
rios trechos de fios chamuscados pelo
fogo, de Itaipava a Areai.

Só não reclamam os donos dos bote-
quins de beira de estrada, que tiveram
um súbito aumento na freguesia.

— O movimento é quase igual ao do
início de 1980, quando a União e Indús-
tria era a estrada principal — diz Rômu-
lo de Souza, dono de um boteco em
Areai.

Nos fins dé semana, o movimento
cresce ainda mais, pois tanto Itaipava
como Pedro do Rio recebem grande
fluxo de "turistas", gente que mora
principalmente no Rio e sobe a serra
para um descariiso. Pela estrada tam-
bém passam algumas linhas áe ônibus
— como a Pedro do Rio—Petrópolis e a
Barra Mansa—Petrópolis.

O que os moradores da região não
entendem é por que uma ponte, cons'-
truida para ligar a BR-040 à União e
Indústria, está enviesada sobre a estra-
da. A ponte não leva a lugar algum e
pelas suas dimensões — é de grande
porte — deveria ter grande importância
na prancheta dos engenheios que cons-
traíram a BR-040.

EXCURSÕESissMm §mm
GUARAPARI E PORTO
SEGURO
Vitória, Monte Pascoal e Santa
Cruz Cabrália. 6 dias.
CAMPOS DO JORDÃO
Pensão completa no novíssimo
Hotel Leão da Montanha. 5 dias.
POÇOS DE CALDAS E
ECLUSAS DO TIETÊ
Águas da Prata, Águas de São
Pedro e Eclusas do Tietê. 5 dias.
CATARATAS
MARAVILHOSAS
Ida om avião, regresso terrestre
Foz do Iguaçu, Sete Quedas
o Londrina. 5 dias
SERRAS GAÚCHAS
Hospedagem no magnífico Laje de
Pedra. C.do Sul. B. Gonçalves,
Gramado e Canela. 5 dias.
CALDAS NOVAS
Hospedagem no Hotel de Turismo.
Dias de relax e lazer em águas a
37 graus centígrados. 6 dias.
VALE DO ITAJAÍ E PRAIAS
DO SUL
Cambòriú, ltapema,
Florianópolis e Blumenau. 5 dias.
ECLUSAS, ESTÂNCIAS E
PRAIAS PAULISTAS
Riviera Paulista. S. José Campos,
Águas de Lindóia é S.Negra..4dias.

CIDADES HISTÓRICAS
DE MINAS
Barbacena, Congonhas do
Campo, Ouro Preto e Gruta de
Maquine. 4 dias.
CIDADE DA CRIANÇA,
SIMBA SAFARI E PLAY
CENTER
Hospedagem no Hotel Eldorado
Boulevard, 5 estrelas. Costa
Verde, Angra dos Reis, Paraty e
Riviera Paulista. 3 dias.
PARATY E CAMPOS DO
JORDÃO
Visita a C. Jordão, Ilha Bela,
Riviera Paulista e Costa Verde.
Passeio de Saveiro. 3 dias.
CIDADES HISTÓRICAS E
BRASÍLIA
Ida em ônibus, regresso em
avião. Congonhas do Campo, B.
Horizonte, Ouro Preto, Gruta de
Maquine, 3 Marias e a capital da
arquitetura mundial. 5 dias.
BUENOS AIRES
5 dias e 4 noites, na grande
metrópole sulamericana.
Passeios e compras a preços
muito accessíveis.

Vagas para
promoções
fecham hoje

Brasilia — Encerra-se
hoje o prazo previsto em
lei para abertura de vagas,
visando ãs promoções de
31 de março no Exército,
Marinha e Aeronáutica.
Náqüèlá data. o Presidên-
te da República, valendo-
se do direito de escolha
que lhe é outorgado pela
Lei de Promoções de Ofi-
ciais, promoverá os ofi-

. ciais-generais que, no seu
entender, têm melhores
qualidades para exercer
cargos de confiança e de
comando.

A única vaga de general-
de-Exército existente na
força terrestre foi criada
recentemente — comando
privativo de oficiai general
de quatro estrelas na Ama-
zônia — no mês de janeiro,
cargo já preenchido pelo
General Euclydes de Oli-
veira Figueiredo, irmão do
Presidente. Há ainda três
vagas para general-de-
brigada e nenhuma para
general-de-divisão.

A QUOTA
COMPULSÓRIA

Seguindo uma rotina
que se repete religiosa-
mente três vezes por ano, o
Alto Comando do Exército
se reunirá no próximo dia
25 para, com base em da-
dos fornecidos pela Comis-
são de Promoções, selecio-
nar e votar os três nomes
dos generais candidatos à
única vaga de, general-de-
Exército. Pelo almanaque,
em ordem cronológica, são
estes os generais-de-
Divisão que concorrem à
vaga de quatro estrelas:
Carlos Xavier de Miranda,
Heraldo Tavares Alves e
Leônida Pires Gonçalves,
respectivamente chefe in-
terino do Departamento
Geral de Pessoal, Secreta-
rio-Geral do Exército e Vi-
ce-Chefe do Estado Maior.

O Presidente João Fi-
gueiredo, ao contrário de
seu antecessor, tem tido
por norma promover os ofi-
ciais generais que encabe-
çam as listas enviadas pe-
los altos comandos das
três forças. De acordo com
oficiais do Exército, é qua-
se certo que o promovido
no próximo dia 31 será o
General Heraldo Tavares,
caindo o General Xavier
de Miranda no item da Lei
de Promoções que obriga o
oficial general a ir para a
reserva quando preterido
pelo Alto Comando em lis-
ta de promoções. No caso
específico do chefe interi-
no do DGP, que tem a seu
favor dados e virtudes pes-
soais e profissionais, o pre-
terimento ocorreria em
função do estado de saúde
do candidato.

Brasília — O Governa-
dor Chagas Freitas comu-
nicou às lideranças da
Oposição no Senado que
se houver, no momento,
um incêndio de maiores
proporções no Rio de Ja-
neiro, principalmente nos
locais mais distantes ou de
dificil acesso,, o Corpo de
Bombeiros não terá como
combatê-lo, por falta de
viaturas e equipamentos,
já que o Senado não apro-
vou, até agora, emprésti-
mo de 20 milhões de dóla-
res, pedido com esta finali-
dade.

Essa informações foi
prestada ontem pelo vice-
líder do PDS no Senado,
Bernardino Viana, ao
anunciar que o lider Nilo
Coelho se reunirá, na pró-
xima terça-feira, com os
membros da Oposição pa-
ra tentar um acordo desti-
nado a liberar os projetos
de empréstimos "conslde-
rados indiscutíveis", entre
os mais de 300 que conti-
nuam bloqueados pela
Oposição, inclusive mais
um do Rio, de 162 milhões
de dólares, para o metrô.

BOMBEIROS

O empréstimo de 20 mi-
lhões de dólares para o
Corpo de Bombeiros do
Rio de Janeiro chegou ao
Senado, acompanhado de
uma exposição minuciosa
do Governador Chagas
Freitas, com pedido para
ser votado durante o perío-
do de convocação extraor-
dinária. O empréstimo de
162 milhões de dólares pa-
ra o metrô, chegou tam-
bém a ser incluído na or-
dem-do-dia da fase ex-
traordinária, que foi total-
mente obstruída pela Opo-
sição para pressionar o
Governo a negociar seu
projeto de inelegibilidade.

O Governo pediu a auto-
rização para contratação
do empréstimo externo em
regime prioritário, alegan-
do as grandes necesslda-
des de proteção para áreas
como Angra dos Reis, em
virtude da usina atômica,
o porto de Sepetiba, e mais
as seguintes regiões, em
ordem decrescente de im-
portância: Barra da Tijuca
(autódromo internacio-
nal), Campos (poços de pe-
tróleo), Macaé, Campo
Grande, Nova Iguaçu (4a
cidade do pais em densida-
de demográfica), Centro da
cidade do Rio, Ilha do Go-
vernador e áreas do inte-
rior.

Alegou que a indústria
nacional ainda não produz
os equipamentos "para
atender, como apoio, a in-

cèndios de difícil acesso de
aproximação ou em pré-
dios elevados", para os
quais são empregadas via-
turas do tipo Calavar-
Firebird. O Corpo de Bom-
beiros possui atualmente
14 auto-escadas mecãni-
cas, todas de procedência
alemã. Delas, cinco estão
com mais de 20 anos de
uso, "e apenas oito se en-
contram em condições
normais de operacional!-
dade". Há carência, tam-
bém, de escadas Magirus,
para incêndio e salvamen-
to. particularmente em
edifícios mais altos. Serão
também adquiridas bom-
bas waterous para acopla-
mento em viaturas de
maior versatilidade opera-
cional.

OBSTRUÇÃO
O próprio líder do

PMDB, Senador Humber-
to Lucena, depois de pro-
curado por emissários do
Governador, na última se-
mana, mandou localizar o
projeto dos bombeiros na
Comissão de Finanças,
que tem como relator o Se-
nador Tancredo Neves.
Tancredo será acionado
para apresentar seu pare-
cer na próxima semana.
Humberto Lucena despa-
chou, também, para seus
liderados, um avulso do
ofício do Governador com
a exposição técnica do Es-
tàdo-Maior do Corpo de
Bombeiros, mas o vice-
líder Bernardino Viana
acha que o novo projeto
sobre filiação e extinção
do voto só na legenda, pre-
visto para ser lido também
nesta semana, poderá difi-
cultar a tentativa de en-
tendimentos em torno dos
pedidos de empréstimos.

A obstrução começa na
Comissão de Finanças,
cujo presidente Senador
Franco Montoro indica re-
latores geralmente mem-
bros da Oposição ou dissi-
dentes do PDS nos Esta-
dos. Para mais dois proje-
tos do Mato Grosso do Sul
— um de .60 milhões de
dólares, outro de 45 mi-
lhões de dólares — foram
designados relatores os Se-
nadores José Frageli e
Mendes Canallle, ambos
adversários do Governa-
dor Pedro Pedrossian. Pa-
ra um de 20 milhões de
dólares para o Rio Grande
do Norte, ele indicou o Se-
nador Martins Filho, do
PDS, mas adversário rigo-
roso do Governador Lavoi-
sier Maia. Têm ainda obs-
truções na Comissão de
Constituição e Justiça,
com pedidos de vista, e no
plenário.

Brasil adapta suas leis
às normas mundiais sobre
substâncias perigosas

O Ministro da Saúde, Valdir Arcoverde, anunciou
ontem que dentro de 10 dias um grupo de trabalho
interministerial, criado semana passada, deverá pro-
por medidas para adaptar a legislação brasileira às
normas internacionais que regulam a importação e
tranporte de produtos químicos nocivos ao melo
ambiente.

Quanto ao carregamento de pentaclorofenato de
sódio importado pela Connel, Valdir Arcoverde afir-
mou que só haverá liberação do caminhão retido em
Brasilia e dos sacos estocados no Mercado São Sebas-
tião depois que a empresa fizer a reembalagem do
produto, eliminando qualquer risco de contami-
nação.
TUDO RESOLVIDO

O grupo de trabalho é
formado por representan-
tes dos Ministérios do Inte-
rior, Transportes e Traba-
lho, sob a coordenação do
Ministério da .Saúde. Se-
gundo Arcoverde, "o pro-
blema do pentaclorofenato
de sódio está resolvido to-
talmente", depois que o
Instituto Nacional de Con-
trole de Qualidade em
Saúde constatou que a
área contaminada do Mer-
cado São Sebastião está
restrita às proximidades
do galpão da Transportes
Esquadra.

Solicite nossa
programação específica

soletur
^f' . Embralur 009420041 3

Embralur 080058500 .1

CENTRO: Quitanda, 11 - ." and. EEL. 221-449.
IPANEMA: Vis.. Pirajá. 550 L 110 : TEL.; 259-0049
COPACABANA: Sanla Clara 70 • Sobreloja
Esquina dt Av. Copaiabana - TEl.: 257-8070 ,«¦
POSTO 6: N.S Copacabana, 1.417 - loja 105
CaMÍno AtU-nfico • TEL : 52Í-2240
TIJUCA: Pr_-.a Sa.ns Pina, 45 1o|__,.Q -:t-^, ••-$,.£•

TEL. 264-4893 iCenlro Com-TCÜl da Tijuca. ., %\:>
GÁVEA: Marqu». dt S.Vrccn.f. 52 - loja 110
Shopping da Cávta - TEL.: 2S9-904* .

Televogue. Uma linha telefônica
direta (que funciona em todo
o Brasil) entre o seu revendedor
Vogue e você. Com um chamado
você pode pedir um projetista
ou a presença r~

técnicaVogue.^ v
Tudo rápido, sem
burocracia é B$&
sem custos. ,%_Z

Acrescentou que "agora
resta apenas aguardar que
a firma responsável provi-
dencie a reembalagem do
pentaclorofenato de só-
dio" e que o grupo de tra-
balho interministerial
apresente as conclusões.

Arcoverde veio ao Rio
representando o Vice-
Presidente Aureliano Cha-
ves para abrir a 1* Confe-
rência Internacional sobre
o Impacto das Doenças a
Vírus no Desenvolvimento
dos Países da América La-
tina é Região do Caribe. O
encontro reunirá no Hotel
Glória cerca de 200 espe-
cialistas em virologia.

Figueiredo
recebe
príncipe

O Príncipe Talai Bin Ab-
dul Aziz Al Saud, irmão do
Rei Khaled, da Arábia
Saudita, será recebido ho-
je em audiência, pelo Pre-
sidente Figueiredo, no Pa-
lãcio do Planalto. Ele che-
gou ontem ao Rio e ficará
sete dias no Brasil, quando
visitará São Paulo, Recife
e Fortaleza.

Presidente do Programa
do Golfo Árabe para as Or-
ganizações de Desenvolvi-
mento das Nações Unidas,
órgão do Unicef, o Príncipe
está em viagem pela Amé-
rica Latina com o objetivo
de sensibilizar os Gover-
nos e o empresariado para
a necessidade de aumen-
tar as contribuições para
os programas de promoção
social mantidos pela ONU.
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Maria Eudóxia se suicida com gás
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Mônica Freitas"Ninguém tem culpa, só peço que os meus filhos
entendam e o de D. Joáo também. Joãozinho, não te
quis mal. Fui feliz, estava cansada. Doxi. PS. Quem
sAe sabe porque assino assim. Willy agüente!!!!!!"

Pertencente a uma das mais tradicionais famílias
paulistas, calma e descontraída — como a definiam
os amigos — Maria Eudóxia Prado Monteiro de
Barros, que viveu primeiro com o empresário William
Monteiro de Barros e depois com o Príncipe Dom
Joáo de Orléans e Bragança, escolheu sua maneira de
morrer: depois de quatro tentativas, ontem ela escre-
veu um bilhete, abriu o bico de gás e dormiu para a
morte.

No modesto apartamento em que morava, na
Rua Dias de Barros, 51 ap. S-201, em Santa Teresa, o
corpo de Maria Eudóxia foi encontrado por uma de
suas empregadas. "Parecia estar num sono profun-do", deitada, de camisola, num colchonete na co-
zinha.

A última pessoa que esteve com Maria Eudóxia
Prado Monteiro de Barros, 40 anos, foi o amigo e
vizinho Antônio Caldas, em cuja residência, ap. S-101,
do prédio 47, na mesma rua, ela ficou até lh da
madrugada de ontem bebendo em companhia dele e
de sua família. Depois foi para casa, onde morava
sozinha, e suicidou-se.

A morte de Maria Eudóxia foi comunicada à 7*
DP, em Santa Teresa, por um de seus cinco filhos: a
estudante Ana Eulália Monteiro- de Barros, 19 anos,
que chegou à delegacia com duas fotografias da máe.
Bastante deprimida, Ana Eulália contou que Maria
Eudóxia estava separada de seu pai, Wilüan Braz
Lister Monteiro de Barros, desde 1975.

Segundo ela, Maria Eudóxia nunca esteve em
tratamento psiquiátrico mas tinha "temperamento
infeliz", e por quatro vezes havia tentado suicidar-se.
A última delas foi domingo passado, dia 14, quandoingeriu grande quantidade de bebida alcóolica, to-
mou tranqüilizante e abriu os bicos de gás da cozi-
nha. Entretanto, foi socorrida a tempo e medicada no
Hospital Sousa Aguiar.

Ana Eulália contou ainda que sua mãe vivia de
economias próprias no apartamento alugado; aluguel
pago, algumas vezes, por seu pai.

Num prédio modesto, de sete andares com dois
apartamentos por andar, Maria Eudóxia morava há
três ou quatro anos, segundo vizinhos que insistiram
em não serem identificados. Um deles comentou que,- apesar de náo conhecê-la bem, a achava muito tran-
qüila e educada.

A portaria do prédio esteve permanentementefechada, durante toda a tarde de ontem, após o corpo
de Maria Eudóxia ter sido removido para o Instituto
Médico-Legal, por volta das 14h30min e quase todos
que entravam e saíam recusavam-se a fazer qualquercomentário sobre a morte de Maria Eudóxia.

Na rua tranqüila, alguns meninos, aparentemen-
te alheios ao que lhe havia acontecido, jogavam bola
de gude, mas um deles, Carlinhos, de 10 anos, ao
notar a aproximação da imprensa afastou-se de seu
grupo para conversar com os repórteres. Muito de-
sembaraçado, o garoto contou que Maria Eudóxia

• havia ficado noiva de um homem conhecido como<¦ Bigode, e que ambos pretendiam casar-se antes do
carnaval, porém, separaram-se depois de uma briga.
Carlinhos parecia ter ainda muita coisa a dizer
quando foi impedido de continuar seu relato por seus
pais que, advertindo-o, levaram-no para casa.

Documento

Álbum de famflia/1975
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No bilhete ela menciona D João, William e

filhosos

Bela, cansada e
infeliz no anior

Lilian Newlands
Ela era boa, simpática, educada, culta e bem

nascida. Se por um lado a vida lhe foi generosa, por
outro não a deixou conhecer a plenitude afetiva.
Maria Eudóxia Prado Monteiro de Barros não foi feliz
em sua vida amorosa. Segundo o bilhete que deixou,"estava cansada".

O homem a quem ela realmente amou em toda
a sua vida foi o William, com quem teve cinco filhos. A
separação lhe deixou marcas e problemas — disse
ontem, tristemente surpreendido, o ex-Secretário de
Estado. Álvaro Americano, que até as 19h não sabia
do suicídio de sua grande amiga Maria Eudóxia.

O Monteiro de Barros,que usava com orgulho era
seu nome de solteira. E Maria Eudóxia, pela lei dos
homens e dos cartórios, morreu solteira. Porque
William, marido e pai de seus filhos, era seu tio
legítimo, irmão do pai de Maria Eudóxia. Descenden-
tes do Baráo de Paraopeba e do Visconde Congonhas
de Campos, a família é uma só e tem dois troncos no
Brasil.

Náo se pode dizer que sua ligação com William
não tenha dado certo. Enquanto estiveram juntos
foram felizes — lembra Álvaro Americano, que já os
conheceu juntos, em 1965, e disse ter "a impressão de
que William jã fora casado anteriormente."

William e Maria Eudóxia moravam numa bela
casa na Rua Murtinho Nobre, Santa Teresa: "Eram
queridos, davam festas maravilhosas. Ele sempre foi
um grande advogado."

Após a separação de William — ligação que se
manteve por cerca de 15 anos — Maria Eudóxia só
voltou a se apaixonar tempos depois. Desta vez pelo
príncipe encantado que habita o sonho de muitas
mulheres:

Era apaixonada por Dom João. que se divor-
ciara de Dona Fátima. Mas os dois continuaram
amigos mesmo após o divórcio. Tanto é que a Con-
dessa de Paris (irmã de Dom João) esteve no Brasil e
Dona Fátima hospedou-a em sua casa.

Das lembranças de Álvaro Americano consta o
jantar comemorativo dos 60 anos do pi' ^cipe:

Creio que foi há cerca de dois ou ix£«5 anos. O
Paulo Peltier de Queiroz ofereceu-lhe um '.iuáo 

jan-
tar. Foi uma das últimas vezes em que os enroii.Tei.
Conversei muito com Maria Eudóxia, que não esron-
dia um certo "deslumbramento" po- estar casada
com um príncipe. Chamava-o de "Dom Joáo". Ela
gostava sinceramente dele, mas não creio que o caso
dos dois tenha sido uma grande paixão. Maria Eudó-
xia, que também náo se casou com Dom João, era
considerada sua mulher oficial e tratada como tal.
Não foi um caso inconseqüente, foi realmente um
casamento.

O príncipe encantado, no entanto, não foi a
derradeira paixão de Maria Eudóxia. que novamente
conheceu o sofrimento da separação:

Depois que se separou de Dom João não estive
mais com ela. E. hoje. me sinto surpreendido com seu
suicídio. As razões, creio, não as conheceremos
nunca.
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Quem náo sai de moda esta no Nível Lagoa doBanaShopping.

Nas roupas sempre sóbrias, um traço de sua personalidade

D Fátima evita
dar informações

Ele saiu daqui ao meio
dia. Foi para o Rio. E esta-
va muito nervoso.

Pelo telefone, a empre-
gada de Dom Joáo náo se
negou a informar o para-
deiro de seu patrão, há al-
guns anos morando na
Rua Fresca 4, próxima ao
porto de Parati. Ao saber
do suicídio da ex-mulher,
Maria Eudóxia Prado
Monteiro de Barros, Dom
Joáo, abalado, veio ime-
diatamente para o Rio, on-
de normalmente se hospe-
da na casa de Dona Fáti-
ma, sua primeira mulher e
mãe de seu filho, Joáo-
zinho. /

Ainda não eram 21h e
Dona Fátima atendeu ao
telefone. Aparentemente
foi surpreendida com a no-
ticia sobre Maria Eudóxia
e chegou a perguntar:

O que aconteceu com
ela?

.Ao ser informada sobre o
fato, respondeu educada-
mente:

Dom Joáo está no Rio,
mas saiu para jantar. La-
mento, mas nada tenho a
ver com o acontecido, ne-
nhuma informação para
dar. Estávamos separados
há muito tempo e náo gos-
taria de me envolver com
esses fatos. Onde ele está?
Lamento, mas não posso
informar.

Enteada não
comenta morte

Estamos todos muito
chocados. Não temos con-
diçóes de falar nada. Ama-
nhã (hoje) daremos uma
entrevista coletiva à im-

, prensa — tentando contro-
lar sua emoção, Ana Ga-
briela Monteiro de Barros,
filha do empresário Wil-
liam Braz Lister Monteiro
de Barros náo comentou a
morte de Maria Eudóxia,
de quem, com muito cari-
nho, disse ser enteada.

O advogado William
Braz Lister Monteiro de
Barros. que viveu com Ma-
ria Eudóxia por mais de 10
anos, demonstrando estar
muito abalado com sua
morte, recusou-se a falar,
pelo telefone, dizendo ape-
nas que não queria dar en-
trevistas a ninguém.

Um caixão nobre, com
visor e alças com efígie de
leão já havia sido compra-
do antes mesmo de o corpo
ser autopsiado no Institu-
to Médico-Legal. Foi Ana
Gabriela quem tratou de
tudo. A cerimônia fúnebre
será realizada às llh, no
Cemitério Sáo Joáo Batis-
ta, onde Maria Eudóxia se-
rá sepultada.

Paulista, nascida em 7
de fevereiro de 1942, Maria
Eudóxia será enterrada no
jazigo perpétuo da família.
Até às 20h de ontem, o
corpo não havia sido libe-
rado e poucas pessoas,
amigos e parentes, estive-
ram no IML.
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Informe JB
Simplificação

Passou desapercebido, no último
dia 4, um decreto do Governador Cha-
gas Freitas de enorme repercussão na
economia do Estado e de grande valor
para a desburocratização da escritu-
ra de pequenas empresas fluminenses.

O Decreto 5314 dispensa da manu-
tenção e escrituração dos livros fiscais
do ICM todas as pessoas jurídicas ou
firmas individuais de pequeno porte.

. ¦ ¦ ¦
E, por pequeno porte, estão classifl-

cadas cerca de 80 mil empresas no
Estado do Rio de Janeiro. São todas
aquelas que têm faturamento mensal
inferior a Cr$ 400 mil, correspondentes
hoje a 3 mil Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional (ORTN).

A medida não beneficiaria, apenas,
as empresas que tenham mais de um
estabelecimento ou aquelas que reali-
zem operações de importação de mer-
cadorias estrangeiras ou armazenem
ou guardem em depósitos mercado-
rias de terceiros ou que façam saida
de produtos com destino a estabeleci-
mentos localizados em outros Estados.

m m ¦
Foi uma decisão que, além de sim-

ptíficar o funcionamento das peque-
nas empresas, agilizando suas ativi-
dades por diminuir o seu cusio opera-
cional, permitirá o deslocamento de
300 fiscais para outras atividades fis-
calizadoras.

Debates
A TVS começa hoje os debates en-

tre candidatos a Governador. Os pri-
meiros são os paulistas Franco Monto-
ro e Reinaldo de Barros.

No Rio, os dois principais postulan-
jtesà.cadeira do Sr Chagas Freitas —

Miro Teixeira e Sandra Cavalcanti—
já têm convites dos quatro canais de
televisão.

Ontem, o candidato do PMDB,
Deputado Miro Teixeira, anunciava
que vai propor o debate num local
neutro — a ABI, por exemplo — com
cobertura de todos os canais.

Imposto de Renda
A Secretaria da Receita Federal

está preparando uma péssima surpre-
sa, este ano, para os que estão acostu-
mados a sonegar o Imposto de Renda.

Vai cruzar com declarações as in-
formações sobre depósitos bancários
dos declarantes e seus familiares. Fi-
cará mais difícil, com isso, enganar os
computadores, todos programados pa-
ra "desconfiar" das mais leves discre-
pâncias.

Os sonegadores que se cuidem.

Ponto-de-vista
Num longo depoimento ao jornal

Zero Hora de ontem, o Sr Leonel Bri-
zola fala sobre a desunião gaúcha:

Se dependesse de mim, as Opo-
sições teriam se unido no Rio Grande
do Sul. O que impediu que isto ocor-
resse foi a teimosia, o apego à cândida-
tura do Senador Pedro Simon. Ele
nunca admitiu abrir mão de sua candi-
datura. E a candidatura dele não unia,
pelo contrário, desunia.

¦ ¦

Já o Senador Pedro Simon, em co-
micio ontem, no interior do Rio Gran-
de do Sul, deu a resposta, falando
sobre o mesmo problema:Que a divisão era ruim para a
oposição, não viu quem não quis. Ou
estava cego pela vaidade.

¦ ¦

No Rio, devem estar dizendo o mes-
mo sobre a candidatura do Sr Leonel
Brizola ao Governo do Estado do Rio
os Srs Miro Teixeira e Lysâneas Ma-
ciei.

Sucessão mineira
Hoje a tarde, o Governador France-

Íino Pereira terá uma audiência com o
Presidente Figueiredo.

Vai relatar o resultado de três dias
de conversas com todos os possíveis
candidatos, além das lideranças do
PDS mineiro.

Apesar do esforço do Governador,
não há, ainda, qualquer nome que se
projete sobre os demais. Cada um
guarda um trunfo forte, que pretende
apresentar na época devida, isto é, nas
vésperas da convenção.

Oficialmente a inauguração da Usi-
na de Emborcaçào, em maio, no Triàn-
guio Mineiro.

Autocrítica
No livro depoimento de Luis Carlos

Prestes sobre sua vida no Partido Co-
munista, ele se confessa um prisionei-
ro dos dirigentes do PC e, ao fazer
autocrítica, diz que errou várias vezes.
Ao todo cometeu, contadas pelo leitor,
duas dúzias de erros, entre os quais
não apoiar decididamente Getúlio e
Juscelino, nâo empregar uma estraté-
gia de maior colaboração com a bur-
guesia nacional e assim por diante.

Mas em citações de episódios histó-
ricos encontram-se outros erros, não
confessados. Quando ele diz, por
exemplo, que o tribuno Maurício La-
cerda (que era social-democrata e não
comunista) se autoproclamava, em
1930, às vésperas da Revolução, um"soldado de Prestes", errou miais uma
vez. Depois de conversar com Prestes,
em Buenos Aires, Maurício Lacerda,
falando no Rio Grande do Sul, decla-
rou que trazia para o Brasil o lenço
vermelho de Luís Carlos Prestes, en-
tão tido como adepto do movimento
revolucionário. Pouco depois Prestes
surpreendia os tenentes, declarando-
se comunista e retirando-se do movi-
mento.

¦ ¦ ¦

Maurício Lacerda jamais se decla-
rou "soldado de Prestes". E é o que
consta de suas memórias, a serem edl-
tadas pela Nova Fronteira.

Lenço vermelho, na ocasião, simbo-
lizava o movimento anti-Washlngton
Luis, entre os gaúchos, e não se referia,
como faria acreditar a alusão à cor, do
movimento bolchevista internacional.

Contrário
No Rio Grande do Sul, onde acom-

panhou o Presidente Figueiredo, o Mi-
nistro Camilo Pena conseguiu chegar
ao fim de um discurso sem olhar para
as quatro mil pessoas que estavam à
frente do palanque.

Com movimentos sucessivos de 180
graus na direção de suas palavras, ele
se dirigia sempre para os lados. À sua
direita estava o Presidente Figueire-
do, e à sua esquerda um empresário do
setor de móveis, que em discurso ante-
rior pedira que os financiamentos da
casa própria, pelo BNH, incluíssem o
mobiliário.

Toda a movimentação do Ministro,
nos dois sentidos, foi para justificar,
polidamente, sua oposição à idéia.

Acidentes
Brasília está vivendo uma triste

rotina de mortes por acidentes. E em
muitos casos as vítimas têm sido me-
nores. Por outra infeliz coincidência,
as circunstâncias têm revelado a ine-
xistència de um mínimo de segurança
em locais públicos de grande fte-
qüència.

No final do ano passado, por falta
de qualquer aviso, um menor morreu
eletrocutado, rompendo uma vida de
apenas 10 anos, quando tentou apoiar
as mãos num cano descoberto sob um
canteiro. O Parque da Cidade, onde
ocorreu o acidente, é um dos locais
mais freqüentados de Brasília.

Na semana passada, outro menor—
filho de secretária de alta autoridade
de Brasília — morreu sob o peso de
uma escultura que caiu sobre sua ca-
beca, numa exposição promovida pela
Fundação Cultural.

E, dois dias depois, quando incli-
nou-se para examinar o freio do seu
kart em movimento, outro menor en-
controu a morte no autódromo da ci-
dade.

Dois anos atrás, quando pulou so-
bre o poço de ariranhas, no zoológico
da cidade, onde cairá um menor, um
sargento do Exército morreu em con-
seqüência dos ferimentos provocados
pelas mordidas dos animais.

Lance-livre
• Os Deputados Gerson Camata e
Max Mauro estão disputando a indica-
ção para a candidatura ao Governo do
Espírito Santo, pelo PMDB. O Sena-
dor Dirceu Cardoso entrou na briga
tarde e sem chance de ganhar. Pode
acabar favorecendo justamente a can-
didatura que lhe é mais distante ideo-
logicamente, o Deputado Max Mauro.
O senador é bastante conservador e o
Deputado Max Mauro é da Tendência
Popular. E o problema maior é que ele
não ganha as eleições e o Sr Gerson
Camata tem chance.

O Ministro do Trabalho, Murilo
Macedo estará hoje em Sâo Paulo
para assistir à posse de seu ex-
assessor, José Victório Moro, no Tri-
bunal Regional do Trabalho.

Será criada, em Brasília, a Federa-
ção das Associações de Moradores do
Distrito Federal, reunindo 17 Federa-
ções. São todas das cidades satélites
de Brasília.

Discretamente, passou por Brasi-
lia na última semana o ex-Presidente
Geisel.

A sucessão no Ceará, na área do
PDS, está-se complicando a cada dia.
Agora é a vez do Sr Adauto Bezerra
não abrir mão de sua candidatura. A
solução, para se encontrar um candi-
dato no PDS, fatalmente será dada
por Brasília.

No dia 19 de abril a Loteria Espor-
tiva estará comemorando 12 anos de
funcionamento.

A Sra Dulce Figueiredo estará no
Canecão no dia 18, quando o cantor

Roberto Carlos fará sua última apre-
sentação no atual. show. A renda do
espetáculo reverterá para o Programa
Nacional de Voluntariado da LBA,
presidido pela Sra Dulce Figueiredo.

No final da semana, a Unlversida-
de de Brasilia comemorou seu 20°
aniversário de fundação, com uma
série de conferências, exposições e
competições esportivas. Hoje, a Uni-
versidade de Brasilia tem 10 mil alu-
nos, 800 professores e 1 mll SOO funcio-
nários, e é uma das mais conceituadas
do pais.

O PMDB mineiro está organizando
em todos os seus diretórios municipais
um departamento feminino. Em Mi-
nas, 50% dos filiados do PMDB sáo
mulheres.

O Ministério da Fazenda voltou a
desmentir o aumento da cota de 1 mil
dólares para os passageiros que saem
do pais.

O Vice-Presidente Aureliano Cha-
ves visitará o Território de Fernando
Noronha no dia 2 de abril. Na véspera,
estará no Recife.

O Ministro Leitão de Abreu encon-
trou uma fórmula para tornar mais
curto é mais agradável o trajeto que
faz diariamente entre a Granja do Ipè
e o Palácio do Planalto. Está usando
head-phone acoplado a um toca-fitas,
onde estão gravadas música clássica
ou resumo de livros.

O Rio de Janeiro provou ontem que
tem público para qualquer bom espe-
táculo. Pela manhã, o autódromo ficou
lotado e, à tarde, o Maracanã bateu
recorde de arrecadação.

Resultado de concurso do
magistério sai até amanhã

JORNAL DO BRASIL SQ&
linaldo Rarnos

Os 73 mil 335 candidatos — com
abstenção estimada em 5% — que on-
tem fizeram prova do concurso para
professores do Estado, saberão os resul-
tados ainda hoje, ou amanhã à tarde. O
Secretário Estadual de Educação, Ar-
naldo Niskier, disse que a convocação
para as três mil vagas existentes será
feita quarta-feira, e a contratação até
final do mès.

O último concurso realizado para o
Estado foi em 1978, mas os 5 mil aprova-
dos não foram contratados. Niskier dis-
se que agora as carências serão supri-
das. "O concurso também será um raio
X do nivel do magistério no Estado,
para que possamos fazer os ajustamen-
tos necessários" — acrescentou.

Vitórias graduais
Niskier percorreu algumas escolas

onde se realizou o concurso e chegou à
Universidade Santa Ursula às lOh,
acompanhado do presidente do Ces-
granrio, Carlos Alberto Serpa. Ali, 3 mil
493 candidatos faziam prova. Entrou em
duas salas, falou com alguns candidatos
e, na saída, ouviu de Salete Maria Alves
esta critica: no enunciado de uma quês-
tão estava escrito "Semana de 1920", e
não "Semana de 1922", erro que ele
atribuiu à revisão.

Os professores aprovados para o Pri-
meiro Grau, da primeira à quarta série,
receberão Cr$ 41 mil; para o segundo, da
quinta à oitava série, Cr$ 63 mil. De
acordo com o Secretário, o Rio é o
Estado que mais bem paga o magisté-
rio, "o que não quer dizer que o salário
seja o ideal". . .

— Para um Estado com o déficit de
Cr$ 93 bilhões, a realização do concurso,

. a contratação e o pagamento em dia já
são uma grande coisa. As vitórias da
educação têm que ser graduais, e estão
sendo — afirmou.

De acordo comi NisKier,a"distribui-
ção dos candidatos dará prioridade à
periferia urbana e zona rural, onde há a
maior carência. Para ele, a prova foi
muito bem formulada, "para medir o

que os professores sabem e não o que
eles desconhecem", observou.

Três questões das provas do concur-
so para o magistério foram anuladas
pelo Cesgranrio: erros de impressão po-
deriam prejudicar o candidato na esco-
lha da resposta correta.

A primeira parte da prova, com 40
questões de mútipla escolha, foi comum
a todos os candidatos. A segunda parte,
com mais 30 questões, foi específica de
acordo com a cadeira" á que o candidato
concorria. Em folha separada, os parti-
cipantes do concurso eram convidados
a fazer criticas à prova.

"Mapa mundi"
A questão número 56 da prova para

os candidatos a uma vaga em Estudos
Sociais — da quinta à oitava series—e a
número 41 na de Geografia, eram iguais
e foram anuladas. A resposta dependia
da análise de um mapa mundi mas,
como a impressão ficou falha, a escolha
da alternativa correta seria difícil.

Na prova para os candidatos a uma
cadeira na área tecnológica, a questão
número 65 também precisou ser àriula-
da. A pergunta era: "Um levantamento
topográfico em que o releyo não seja"
representado mas que apresente, so-
mente, as projeções de pontes, sem a
indicação de cotas, denomina-se": A
alternativa correta seria a letra B. Aqui
também houve erro de impressão: em
vez da palavra planimétrico, correta,
aparecia plarimétrico.

Alguns candidatos ainda reclama-
ram da pergunta número 51, na prova
especifica da Educação Artística, mas
ela não foi anulada, porque o errp não
prejudicaria a escolha da alternativa
correta. Em vez de 1922, na pergunta lia-
se: "Em 1920 realiza-se no Teatro Muni-
cipal de São Paulo a Semana de Arte

-Moderna_-de..l3 a 17 de fevereiro... Assi-
nale a opção em que encontramos ai-
guns participantes e iniciadores de mo-
vimento". A alternativa correta era a
letra A

Candidatos acham fácil
— A prova mais difícil é esta — disse

Vânia Gowman, 31 anos, apontando pa-
ra a enorme barriga de nove meses, ao
terminar a prova do concurso para pro-
fessores do Estado, na Universidade
Santa Ursula. Ela, que concorre a uma
das três vagas em Educação Física,
achou a prova fácil, como amaior parte
dos candidatos.

Às 7h, quando abriram os portões da
Santa Ursula, cerca de 80% dos 3 mil 493
candidatos já estavam do lado de fora.
Cinco chegaram às 8h30m, não pude-
ram fazer prova. Segundo o coordena-
dor, Renato Inocenzi, não houve tumul-
to. Os candidatos elogiaram a organi-
zação.

Opiniões
A maior parte dos candidatos saía

das salas com expressão de alívio,
achando a prova muito mais fácil do
que esperavam. O teste compreendia
uma parte geral, com 40 questões sobre
Lingua Portuguesa, estrutura e funcio-
namento do ensino de Primeiro e Se-
gundo Graus, Fundamentos da Educa-
ção e Didática, além de uma parte espe-
cíflca, com 30 questões, variando de
acordo com a área de cada candidato.

As opiniões se dividiam: alguns

achavam a primeira parte, que incluía
interpretação de texto, mais fácil, como
Maria Edith Batista, 30 anos, que con-
corria às nove vagas de supletivo. Já
Salete Maria Alves, que tentava uma
vaga para Educação Artística, achou a
primeira parte mais difícil, e teve facili-
dade nas questões específicas.

Maria Goretti Lameira e Beatriz Cos-
ta eram casos especiais: estavam ama-
mentando os filhos — Jorge e Fábio — e
ficaram em salas separadas.

Muitos dos que saiam aparentavam
desânimo, certos de que a prova náo ia
adiantar nada, "porque as cartas já es-
tão marcadas", como observou uma
candidata que não quis se identificar.
Relacionavam a facilidade do teste com
a escolha política dos concorrentes."Pior é que gastamos Cr$ 1 mil 700
atoa", acrescentou a mesma candidata.

Pára Inácio Nigri, 38 anos, que tenta
uma das duas vagas para OSPB, a pro-
va foi "um fiasco total":

— Estamos sentindo na pele o dra-
ma do aluno que presta o exame de
vestibular. Esta prova é um corte no
processo de elaboração do raciocínio,
uma reprodução da inépcia de toda a
estrutura de ensino do Brasil —
afirmou.
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IV SEMANA PEDAGÓGICA
ENSINO DE 19 E 2° GRAUS - ADMINISTRAÇÃO
- ESCOLAR - SUPERVISÃO EDUCACIONAL -

- ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL -

INSCRIÇÕES ABERTAS
CENTRO EDUCACIONAL DE NITERÓI
Av. Amaral Paixoto, 836 _, Tal.: 719-4455

TURISMO
QUARTA-FEIRA

CADERNO B

JORNAL DO BRASIL

BP MINERAÇÃO LTDA.

MUDANÇA DE TELEFONE
Comunicamos aos nossos, fornecedores, bancos

e ao públiéo em geral que a partir do
DIA 23/03/82

o nosso novo número de telefone
passará a ser:

PBX-286-5122

MariaGoretti.queiamamentaseu filho Jorge,
fez concurso numa sala especial

Secretário diz que alunos
do Segundo Grau vão ter
aula de desburocratização

O Programa Nacional de Desburocratização será
divulgado nas escolas oficiais de 2o Grau, no Rio de
Janeiro, "para formar novas mentalidades", anuncia
o Secretário Estadual de Planejamento, Waldir Gar-
cia, que considera a burocracia "um problema
cultural".

Os alunos do 2o Grau foram escolhidos porque
"são jovens sem idéias e hábitos cristalizados, e
prestes a entrar no mercado de trabalho", diz o
Superintendente de Modernização Administrativa do
Estado, Jorge Frigoletto, 34 anos, assessor do Secre-
tário de Planejamento.
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R da Quitanda. 74 - 2.'. 3'. 4.'
e 5.'. Centro, tel.: 222-2100.
221-1863 e 222-4305. Filiais
em Copacabana. Botafogo.
Ipanema e em março na Barra
e Jacarepaguá.

Se você acha que "K's
ralning catt and dogt"
quer dizer "esti chovwido
gatos s cachorros", vá
urgente matricular-se num
curso regular, individual ou
intensivo do Feedback.
Mas se você sabe que a
tradução correta é "está
chovendo a cântaros",
parabéns, seu Inglês está
ótimo. Mesmo assim, você
pode se matricular num
curso de conversação para
nao perder a forma.
Feedback. 0 melhor curso
de Inglês. Sem dúvida.
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HÁBITOS
Waldir Garcia esclarece

que há 20 anos, quando se
formava em Arquitetura,
foi ao Departamento de
Edificações tratar de um
problema. Picou no bal-
cão, esperando ser atendi-
do por duas funcionárias
que conversavam. Dez mi-
nutos depois, continuava
ignorado. Decidiu avisar
que precisava ser atendi-
do, mas recebeu de uma
das duas senhoras uma
resposta que até hoje não
esquece:

— O senhor náo está
vendo que estamos con-
versando?

O Secretário de Planeja-
mento acha que hoje não
ocorre mais isso, que o
atendimento ao público"de modo geral" melhorou,
mas considera também
que há um problema de
mentalidade. Exemplifica:
o Governador Chagas
Freitas, ano passado, reco-
mendou que na adminis-
tração oficial fosse usado o
verso de papéis para do-
cumentos que, datilografa-
dos, passassem de uma fo-

lha. Assim, o Estado, epor,.
conseqüência os contri- _,_,
buintes economizariam. ._u_
Até hoje, a recomendação.*<_¦',
vem sendo cumprida só es- :;.;
poradicamente. y3tr..

— É questão de hábito,"';.'
costume antigo, que só va-"^
mos mudar aos poucos — f;;,,
diz Waldir Garcia. Por isso,'^
a Superintendência de Mo-.'.¦•
dernização Administrati-:,a.
va, através da Coordena-a s
doria de Apoio à Desburo-í.,0
cratização, chefiada pela irn
professora Delia Cristina:31
Monteiro, começou a pôr,
em prática um projeto vi-
sando alunos do 2o Grau h
da rede oficial de ensino,
em conjunto com a Secre- -
taria de Educação e
Cultura. É iniciativa inédi-... J
ta no país. --^

Os órgãos especializados ^ ..
da Secretaria de Educação'
farão o material necessário '_,
— slides, por exemplo —
para difusão do Programa,
Nacional de Desburocrati- ._.
zação,.através dos CRECs.]fJ
(Centros Regionais dé,i>
Educação e Cultura) e.vi
NECs (Núcleos de Educa- ___.
ção e Cultura). sçiríO
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Professores gaúchos irão
às escolas mas não darão
aulas durante a semana f£

Porto Alegre — Sob ameaça de terem seu ponto 
~'r

cortado nas escolas, perderem o direito à licença-
prêmio e a promoções, além de ser decretada a .
ilegalidade de seu movimento, através de ato que....
deverá ser assinado hoje pelo Ministro do Trabalho,---
os 100 mil professores da rede estadual gaúcha parali-
sam hoje suas atividades, até a próxima sexta-feira. 't_

Durante o fim de semana, o Governo do Estado
publicou nota oficial, nas capas dos jornais, apelando'
aos pais que levem seus filhos à escola, pois a segu-
rança será garantida, não se permitindo a formação*
de piquetes em frente aos colégios. Nas capas dos .
jornais de ontem, foi publicado um "a pedido" sem j
assinatura onde são discriminados os salários dos jdirigentes do Centro dos Professores do Estado e a :
folha de pagamentos da Secretaria de Educação. \

cumprimento do acordo .REPUDIO
A presidente do Centro

dos Professores do Rio
Grande do Sul, Zilá Totta,
disse nâo acreditar que o
Governo usará força para
garantir o funcionamento
nas escolas, "porque ele
deverá ser sensível à deci-
sáo tomada em assem-
bléia, que rejeitou a pro-
posta de greve mas não
poderia deixar de manifes-
tar seu repúdio ao não

entre o Governo e magisté- jrio, através de uma parali- j
sação". '

No acordo firmado em .
1980, a cláusula 4 garantia .
aos professores um salário
básico, a partir de 82, de
2,5 salários mínimos. O
projeto aprovado, em feve-
reiro, pela Assembléia Le-
gislativa, estabelece um
salário básico de Cr$ 12 mil
500 mais um abono de Cr$
17 mil 320.
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Portugal
briga por
liderança

Juarez Bahia
Lisboa — Portugal não

permitirá que a Espanha
assuma a liderança militar
na geo-estratégia da Pé-
ninsula Ibérica nem acei-
tara papel passivo na Or-
ganização do Trato do
Atlântico Norte (OTAN),
advertiu ontem em Madri
o Ministro da Defesa por-
tuguès, Freitas do Amaral,
que está a caminho dos
EUA para discutir apoio
financeiro à compra de fra-
gatas, aviões de combate e
tanques.'

Freitas do Amaral disse
que Portugal vai defender
com firmeza e, se necessá-
rio, com intransigência, os
seus interesses ameaçados
pela adesão espanhola.

— Uma coisa—explicou
— é a adesão da Espanha
ao tratado. Outra, muito
diferente, é a sua integra-
ção na organização mi-
litar.

CERTEZA

Para o Ministro, a hipó-
tese da integração traz im-
plicações políticas e mili-
tares, que as forças, arma-
das portuguesas estudam
no momento.

Apesar de expressar a
sua preocupação pela pre-
sença espanhola na estru-
tura militar da OTAN,
Freitas do Amaral lem-
brou conversações já reali-
zadas entre Portugal, Es-
panha- e outros países
membros, das quais resül-
taram garantias de que
não haverá pretensões ou
concessões capazes de afe-
tar os interesses de Portu-
gal ou a posição portugue-
sa dentro da OTAN.

É uma certeza que que-
remos alimentar e dela não
nos afastaremos — disse.

Em outras palavras,
Freitas do Amaral deixou
claro que Portugal não ofe-
receu qualquer objeção à
entrada da Espanha na
OTAN, mas vê com caute-
la e atenção a sua partici-
pação militar. Recente-
mente, o Governo de Ma-
dri teve de fazer um des-
mentido formal, sob pres-
são de Lisboa, a informa-
çóes geradas pelas forças
armadas espanholas sobre
a criação de um Comando
Único Ibérico dentro da or-
ganização atlântica, a car-
go da Espanha. Portugal
não aceita tal comando
único e nem a supremacia
espanhola.

A própria Espanha aln-
da não definiu se a seguir ã
sua adesão à OTAN, pro-
cesso que não suscita qual-
quer objeção neste mo-
mento, pedirá imediata-
mente a entrada no siste-
ma militar do pacto oci-
dental. Este é um proble-
ma que não está inteira-
mente resolvido, pois, náo
obstante o pleno consenti-
mento das forças armadas,
a existência de uma forte
oposição socialista e co-
munista faz relutar o Go-
verno de Madri.

Nâo há dúvida, porém,
que o caminho natural da
Espanha será a integração
militar.

Huang Hua
recebe
Guerreiro

Pequim — O Ministro
das Relações Exteriores
brasileiro, Ramiro Saraiva
Guerreiro, chegou ontem a
Pequim para realizar visi-
ta oficial de uma semana à
China — a primeira de um
Chanceler brasileiro a este
país. Saraiva Guerreiro foi
recebido no aeroporto pelo
Vice-Primeiro-Ministro
Huang ,Hua.A visita do Chanceler
Guerreiro, que servirá pa-
ra assinatura de um açor-
do de cooperação científi-
ca e tecnológica entre am-
bos países, é a mais impor-
tante efetuada à China por
um membro do Governo
brasileiro desde o estabele-
cimento de relações diplo-
máticas em 1974 e se reali-
za a convite de Huang
Hua.
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O Bispo Rivera y Damas condenou a violência contra a imprensa no altar sob o retrato do
Bispo Romero, assassinado há dois anos

Kirkpatrick diz hoje se
aceita reunião do Conselho da
ONU pedida por Manágua

Nova Iorque e Manágua — Jeanne Kirkpatrick, a
Embaixadora americana na ONU e presidente do
Conselho de Segurança no mès de março, garantiu
que dará atenção adequada ao pedido nicaragüense
de convocação do Conselho de Segurança paradiscu-
tir "a disposição dos Estados Unidos de atacar a
Nicarágua e intervir em El Salvador", como afirmou o
líder da Junta Sandinista dé Governo, Daniel Ortega

Kirkpatrick lembrou que Washington, por tradi-
- ção, não se opõe à discussão de questões importantes

no Conselho de Segurança. Ela consultou as repre-
sentações da Espanha, China e Irlanda sobre o assun-
to e faz novos contatos hoje para definir a posição do
Conselho.

Ameaça violenta
Se o Conselho acatar o pedido, Daniel Ortega irá

a Nova Iorque para defender uma resolução que
condene a ameaça de violência e a intervenção em
assuntos internos de outro país. Diplomatas da ONU
disseram que qualquer tentativa de censurar o Go-
verno Reagan esbarrará no veto americano.

O Embaixador da Venezuela na Organização dos
Estados Americanos (OEA), Hilário Cardoso, decla-
rou em Manágua que seu país condena qualquer tipo
de intervenção na América Central e reiterou o apoio
venezuelano à reconstrução da. Nicarágua e ao seu
direito de autodeterminação. Ressaltou que o fim do
apoio econômico de Caracas seria a única medida de
seu Governo se a revolução sandinista se afastasse
dos princípios de pluralismo político e não alinha-

, mento.
A Venezuela fornece 7 mil 500 barris de petróleo

por dia à Nicarágua a preços subsidiados, o México
faz a mesma coisa. Cardoso considerou as eleições do '
dia 28 "o princípio de uma solução" para a crise do
país.

Testemunhas expulsas
No sábado à noite, o Departamento de Imigração

prendeu 18 missionários da seita Testemunhas de
Jeová e expulsou nove deles do país, acusando-os de
"atividades contra-revolucionárias". Nada se sabe
sobre os outros nove presos.

No Panamá, Vern McDaniels, porta-voz do grupo• de missionários, integrado por americanos, canaden-
ses e europeus, afirmou que as autoridades não
deram qualquer explicação:

— Os funcionários nem falaram conosco. A única
coisa que fizeram foi obrigar-nos a entrar em quatro
veículos, puseram-nos em um avião e nos deram
passaportes antes da decolagem.

McDaniels teme que dois colegas que estavam no
interior a serviço sejam expulsos assim que forem
encontrados e estão preocupados também com os
nove que ficaram em Manágua.

O Ministro do Interior nicaragüense, Tomas Bor-
ge, não descarta a possibilidade de uma intervenção
na Nicarágua a curto prazo, mas considera que isso é
mais difícil de acontecer agora com as medidas
tomadas pelo Governo e a atenção internacional para
o problema.

Assinalou que tal intervenção significaria "a viet-
namização não apenas da Nicarágua mas de toda a
América Central e nâo sabemos se também de toda a
América Latina". Ressaltou que a luta contra os
grupos somozistas é a mais importante que enfrenta
a Junta Sandinista. Contou que ele mesmo já esca-
pou de 35 atentados e que muitas tentativas foram
feitas contra outros integrantes.

Ungo acha que eleição
dificulta acordo

Manágua — Guillermo Ungo, Presidente da FDR,
Frente Democrática Revolucionária (ala política da
guerrilha salvadorenha), disse ontem que as negocia-
ções para acabar com a guerra civil em El Salvador
ficarão mais difíceis depois das eleições do próximo
domingo, porque, segundo ele, o conflito se intensifi-
cará:

— Estou convencido de que as eleições não são
uma solução, visto que se fala delas, eufemisticamen-
te, como um princípio de solução. O Governo Reagan
é uma faca de dois gumes. Por um lado, está insuflan-
do alternativas com o risco de internacionalizar o
conflito; por outro, está considerando negociações
que significam a paz — disse Ungo.

O líder da FDR espera conversar hoje com o
Chanceler do México, Jorge Castaneda, quando che-
gar a Manágua proveniente de Havana.
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San Salvador — O Presidente da
Junta de Governo civil-militar de El
Salvador, José Duarte, anunciou que os
serviços de informações das Forças Ar-
madas descobriram planos da guerrilha
para realizar uma ampla ofensiva a par-
tir de quarta-feira, para sabotar as elei-
ções de domingo, para escolha de uma
Assembléia constituinte.

O Presidente Duarte foi de surpresa
ao hotel onde se aloja a maioria dos
jornalistas estrangeiros, em San Salva-
dor, para saber que problemas os repor-
teres estavam enfrentando no país. De-
pois de ouvir relatos sobre a visita de
homens armados ao hotel, dos tiros
contra uma equipe da televisão brasilei-
ra e outros casos, disse que infelizmente
o Governo não pode dar garantias.

Atitude sensata
— Se a atitude do jornalista é lógica

e sensata, nós podemos dar garantias —
disse o Presidente, salientando que ca-
da vez que os jornalistas vão à área de
conflito têm de correr os mesmos riscos
dos soldados e dos guerrilheiros.

Napoleon Duarte disse que a versão
apresentada pelo Exército sobre a mor-
te dos quatro jornalistas holandeses lhe
parece satisfatória, mas admite que se
façam novas investigações sobre o caso,
"pois o importante é chegar à verdade".

O Presidente Duarte referiu-se tam-
bém à lista de 35 jornalistas condenados
à morte por um esquadrão antlcomunis-
ta, que os responsabilizou pela "má
imagem" de El Salvador no exterior.
Disse o Presidente que seu nome já
apareceu "mais de 10 vezes" em listas
desse tipo, preparadas, em sua opinião,
por "setores da extrema direita, que
atualmente também estão interessados
em sabotar as eleições".

O Embaixador da Holanda no Mexi-
co, Speyart Van Woerden, que veio a
San Salvador para realizar suas pró-
prias investigações sobre a morte dos
quatro jornalistas holandeses, visitou
ontem o local do combate citado pelo
Exército como circunstância da morte
dos quatro jornalistas. O diplomata foi
levado num helicóptero militar até o
quartel de El Paraíso, em Chalatenan-
go, e percorreu os 15 quilômetros até o
local assinalado pelo Exército de carro.

Durante duas horas è meia, o Embai-
xador esteve naquela zona rural, que
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. Todas as dependências do Estádio Nacional
foram fortemente policiadas no comício do

Partido Democrata-Cristão

Informação sobre número
de mortos na Guatemala em
24 horas varia de 29 a 46

Guatemala e Cidade do México — A polícia
informou ontem que 29 corpos, quase todos com
feridas de balas e sinais de tortura, foram encontra-
dos na Guatemala nas últimas 24 horas. O jornal La
Hora, em sua edição de ontem, publicou que o
número de mortos no mesmo período vai a 46. Em
Chimaltenango, a 70 quilômetros da Capital, foram
encontrados os cadáveres de 13 camponeses indíge-
nas assassinados.

O jornal rrjexicano Excelsior informou que o
Governo guatemalteco do General Romeo Lucas
Garcia armou um cerco militar de 800km ao longo da
fronteira do México, sem conseguir, no entanto, dimi-
nuir o fluxo de camponeses que entram no México
"fugindo da repressão e da morte".

TORTURADOS Excelsior, que os refugia-

O Arcebispo de Oaxaca,
Bartolomeo Carrasco, e os
bispos de San Cristóbal
Las Casas, (Samuel Ruiz) e
de Tehuantepec (Arturo
Lona) denunciaram, ao

Rosental Calmon Alves
fica a poucos quilômetros de monta-
nhas controladas pelos guerrilheiros es-
querdistas, mas a imprensa náo teve
acesso. O diplomata tampouco fez de-
clarações.

Em sua homilia dominical, o Arce-
bispo de El Salvador, Dom Rivera y
Damas, referiu-se demoradamente aos
casos dos jornalistas holandeses e brasi-
leiros ocorridos na semana passada:

— A insegurança continua sendo tal,
que hoje temos que condenar e lamen-
tar a morte violenta de quatro jornalis- ^

. tas holandeses e o atropelo que sofre-...
ram jornalistas brasileiros. Acho que
este fato merece uma investigação mais
a fundo. O jornalista nacional ou inter-
nacional tem a obrigação de informar
objetiva e imparcialmente a verdade
dos fatos. Dentro desse marco, deve ser
construtor da paz mas, para isso, ainda
que no arriscado e estreito contexto das
ações bélicas, tem o direito de que lhe
permitam chegar às fontes de infor-
mação.

O Arcebispo Rivera y Damas disse
que fatos como este, às vésperas das
eleições, só fazem aumentar as pressões
internacionais, que inevitavelmente
vão influir muito na solução do proble-
ma salvadorenho. Lembrou que "as
condições (do país) não são nada favorá-
veis para que se desenvolva uma vota-
ção tranqüila e limpa". Apontou tam-
bém a tradição de fraudes e frustrações
eleitorais e "a propaganda violenta"
que está sendo realizada pelos Partidos,
"em discursos, acusações e ameaças,
onde a razão parece dar lugar ao ma-
chismo e a brigas". Finalmente, o Bispo
pediu aos grupos armados que náo ata-
quem o povo que votará no próximo
domingo.

No encontro com os jornalistas es-
trangeiros, por sua vez, o Presidente
Duarte revelou que os serviços secretos
das Forças Armadas descobriram ai-
guns planos da Frente Farabundo Marti
de Libertação Nacional (FMLN) para
sabotar as eleições do próximo domin-
go. A primeira fase desse plano eram
ataque ãs cidades a partir do dia 10 de
março, o que efetivamente aconteceu.

Ultimamente, soube-se que (a
FMLN) vai começar uma nova campa-
nha, incluindo a destruição de pontes e
de todos os sistemas de transportes,
para que as pessoas não possam se
comunicar durante as eleições — disse o
Presidente.

Papa lembra Dom Oscar Romero
' Cidade do Vaticano — O Papa João

Paulo II rezou ontem pela paz em El
Salvador e fez um apelo em favor de
uma solução justa e pacífica para a
guerra civil. Diante de 40 mil pessoas
reunidas na Praça de São Pedro, João
Paulo recordou o Arcebispo Oscar Ro-
mero, assassinado há dois anos, quando
rezava missa em El Salvador:

Rezemos para que o oferecimento
da vida de Romero e o sacrifício de
tantas outras vítimas permita que a
nação salvadorenha, em reconciliação e
com a colaboração de todos, encontre
uma solução imediata e justa para o
sério problema que a tormenta.

Rezemos para que nossos irmãos
atinjam o grande bem da paz e.do
progresso humano, social e político pa-
ra a sua comunidade nacional — disse o
Papa, acrescentando: — Romero foi
uma vítima indefesa que deu sua vida
pela Igreja e pelo amado povo de sua
nação.

China
Pouco antes de abençoar a multidão

reunida na Praça de São Pedro, João
Paulo rezou missa e se referiu à Repú-
blica Popular da China, rezando para
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que os católicos deste pais possam pra-
ticar sua fé em unidade com a Santa Sé.

— Roguemos para que sejam garan-
tidas à Igreja da China, as condições
indispensáveis para desfrutar de visível
união com a Igreja de Jesus Cristo, que
é Una, Católica, Apostólica e Romana
— disse o Papa na missa celebrada em
chinês e latim.

"Livro Branco"
faz denúncias

Washington — O Livro Branco que o
Departamento de Estado americano di-
vulgou sábado afirma que uma comis-
são de militares nicaragüenses e cuba-
nos controla o apoio à guerrilha salva-
dorenha, a quem abastece com arma-
mentos "sofisticados" como "canhões
de 66mm e fuzis de 57mm".

O Livro Branco foi divulgado poucos
dias depois de o Embaixador da Nicará-
gua em Washington, Francisco Fiallos,
ter desmentido que seu país intervenha
em El Salvador. Fiallos admitiu, no
entanto, que "alguns nicaragüenses aju-
dam os rebeldes salvadorenhos sem o
conhecimento e o respaldo do nosso
Governo".

g

dos "estão sendo expulsos
de suas aldeias e povoa-
dos" e que seus parentes"têm sido torturados e as-
sassinados na Guatemala,
seus bens, casas e colhei-
tas têm sido queimados".
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Cassinos, Zona
livre de Comer-
cio. Financia- á
mento total. Saída i

no sábado, 3 de |abril. |
Regresso no I

domingo, 11 de
abril. Somente
30 lugares.

Informações:
Touring Viagens-
Av. Presidente
Antônio Carlos,130
Tel.: 220-5022

Aprimeir» linha aèna du América».
Rua México, 11-loja C
¦ Tel.: 240-4413
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Para a sorte e alegria de quem gosta
de fotografar, chegou o Pacote Curt
com Filme Grátis.

Veja quantas surpresas o Pacote
Curt reserva para você.

Em primeiro lugar, o filme grátis:
Curtcolor II, novinho, dò mesmo tipo
do filme que você manda revelar.

Depois, um porta-retrato para você
mostrar sua melhor foto e um álbum
colorido para as demais.

Como todo bom pacote, o Pacote
Curt com Filme Grátis também tem

uma medida econômica. EExcelente,
por sinal. Se, de um filme de 36 poses,
saírem 38 fotos, você só paga 36. Se
saírem 34, você só paga 34. Nada

•a mais pelo que sai a mais, nem a mais
pelo que sai a menos.

Além de tudo isso, o Pacote Curt
com Filme Grátis é aberto a todas as
marcas de filmes, coloridos negativos,
em 110,126e135.

Não fique sem o pacote que veio
para ficar

Vá à Colorcenter mais próxima e
peça Pacote Curt com Filme Grátis.

Vantagem exclusiva da Colorcenter
para você: junte CrS 6.000,00 em notas
fiscais de fotoacabamento e ganhe uma
bolsa térmica Curt. Aproveite.

COLORCENTER
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filme

GRÁTIS
CINE-FOTO-SOM
Shopping Centers: Gávea • Rio Sul • BSrra
Centro: Av. Gomes Freire, 315 - Ij. D

R. dos Inválidos, 146-lj.esij.
Bairros: R. José Eugênio, 31 São Cristóvão

R. Oliveira, 8-Ij. eslj. - Méier • R. Condado
Bonfim, 344 - Ij. 108 - Tijuca • R. Visconde de
Pirajá, 580 - Ij. 115 - Ipanema
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Esquerda francesa perde segundo turno das municipais
Contagem regressiva da
Colúmbia está no horário
e lançamento será hoje

Cabo Canaveral, Flórida — A contagem regressi-
va para o lançamento às lOh de hoje (12h de Brasilia)
da nave espacial recuperável Colúmbia estava no
horário ontem à noite, mas os testes que precedem a
partida da nave estavam duas horas adiantados,
revelaram fontes da NASA. Os astronautas realiza-
ram o teste final de lançamento simulado e as condi-
ções de tempo são favoráveis.

— O pássaro está pronto, é hora de partir —
declarou Jack Lousma, astronauta, que divide com
Oordon Fullerton a responsabilidade pela terceira
missão da Colúmbia no espaço.
SETE DIAS

Dessa vez seráo sete
dias, 115 voltas em torno
da Terra, uma série de tes-
tes de resistência da nave
a limites extremos de tem-

peratura (200 graus positi-
vos de dois recipientes de
vidro com mariposas e
abelhas, para avaliar seu
comportamento em gravi-
dade zero.

F *

FEDERAL DE
SEGUROS SA

11

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acio-
nistas, na sede social da Federal de Seguros S.A.,
na Rua Santa Luzia, 732 - 7P andar, nesta cidade,
os documentos a que se refere o artigo 133, da
Lei nP 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Rio de Janeiro, 22 de março de 1982.

LUIZ AUGUSTO BASTIAN DE CARVALHO
Presidente do Conselho de Administração

[fl FEDERAL DE
SEGUROS SA

C.G.C. NP 33.928.219-0001-04

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acio-
nistas da Federal de Seguros S.A, a se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária
que se realizará no dia 31 de março de
1982, às 10:00 horas, na sede social, na
Rua Santa Luzia, 732 - 7P andar, nesta
cidade, com a seguinte Ordem do Dia:

1) Tomada de Contas da administração,
discussão e votação das demonstrações
financeiras;

2) Eleição dos Membros do Conselho
Fiscal e seus Suplentes;

3) Aumento do capital social pela corre-
ção da expressão monetária do Capital
Social e aproveitamento de reservas
livres.

Rio de Janeiro, 22 de março de 1982.

LUIZ AUGUSTO BASTIAN DE CARVALHO
Presidente do Conselho de Administração

.CAIXA
líCOMOMIC»
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AVISO
TOMADA DE PREÇOS N° 005/82

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÃO DO PÓLO REGIONAL DE MATERIAL/RJ
da Caixa Econômica Federal torna público que
fará realizar no dia 12 (doze) de abril de 1982, às
15:00 (quinze) horas, no Edifício Riachuelo, 5o
andar, na Av. Rio Branco, n° 125, a TOMADA
DE PREÇOS N° 005/82, para aquisição de
modelos plásticos para as Filiais Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Bahia, de acordo com as
cláusulas e condições constantes do respectivo
Edital.

As firmas interessadas poderão obter có-
pia do Edital no seguinte endereço:

— AV. RIO BRANCO, 125 — 5o andar —
RIO DE JANEIRO

Os esclarecimentos serão prestados no
Pólo Regional de Material/RJ, ou pelos telefo-
nes: 221-1180e221-1201 (DDD021). (P

Quem poupa na Caixa esta com mais.

Banco da Amazônia S.A.

Sociedade de Capital Aberto
CGC 04.902.979/000144
COMUNICAÇÃO

Comunicamos aos Srs. Acionistas que os documentos a que se
refere o art. 133 da Lei 6.404, de 15.12.76, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31.12.81, encontram-se à sua dispo-
sição na sede deste Banco, na Av. Presidente Vargas, n9 800,
em Belém, Capital do Estado do Pará.

Belém, 18 de março de 1982
UBALDO CAMPOS CORRÊA

Presidente

Paris — A segunda rodada das eleições munici-
pais francesas confirmou a primeira grande derrota
da coalizão de esquerda, 10 meses após a esmagadora
vitória nas presidenciais. As projeções das primeiras
apurações confirmaram que a maioria das presiden-
cias dos Conselhos Municipais ficará com a Oposição,
de centro-direita.

Os principais perdedores foram os candidatos
comunistas, que só obtiveram 10% dos votos. Os
socialistas consolidaram a posição de seu Partido,
como o mais importante do pais, embora tenham
perdido várias presidências de Conselhos, que no
futuro terão grande importância regional, com a
descentralização promovida pelo Presidente Mltter-
rand.

Reconhecimento
O secretário-geral do Partido Socialista Francês,

Jean Poperen, reconheceu a diminuição da influência
municipal do Partido e afirmou que "a maioria politi-
ca do pais, a Assembléia Nacional e o Presidente,
terão que levar em conta as conseqüências desta
situação". • •

A União da Democracia Francesa, do ex-
Presidente Valéry Giscard d'Estaing, afirmou-se co-
mo a principal força da Oposição. A União pela
Democracia, do Prefeito de Paris, Jacques Chirac,
aumentou consideravelmente o número de presid3n-
cias de Conselhos.

De um total de 1 mil 879 presidências de Conse-
lhos, o Ministério do Interior anunciou os seguintes
resultados às 21h40m locais:
Partidos
Extrema esquerda  5
Comunistas 159
Socialistas 483
Radicais de esquerda  55
Diversos de esquerda  46
Total da esquerda 748

Tóquio7litN

Eleitos Total anterior
4

242
514
88
78
946
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Gaullistas 307 ...
Giscardianos 454 ...
Diversos de direita 369 ...
Extrema direita  1 ...
Total da direita 1.131
TOTALGERAL 1.879

191
401
329

1
922

1.868

Sindicalistas vão à passeata, com cartazes pedindo o fim dos armamentos atômicos-

Batizado da filha de
Walesa reúne 7 mil

Baixa Saxônía apoia
liberais e "verdes"

William Waack
Bonn — O Partido Social-Democrata, do Chance-

ler Helmut Schmidt, sofreu ontem ampla derrota nas
eleições estaduais da Baixa Saxônla. Enquanto a
democracia cristã conseguia alcançar a maioria abso-
luta e confirmar no Governo o Ministro-Presidente
(Governador), Ernst Albrecht, o SPD perdia em mé-
dia 6% dos votos, principalmente entre sua clientela
tradicional: os trabalhadores.

Os ecologistas também conseguiram um excelen-
te resultado. Os verdes suplantaram até mesmo o
pequeno Partido Liberal, dirigido pelo Ministro das
Relações Exteriores, Hans-Dletrich Genscher, que
agora volta ao Parlamento Regional da Baixa Saxò-
nia. Decepcionado, o Presidente do SPD, Willy
Brandt, atribuiu a culpa pelo mau resultado em parte
ao próprio Genscher.

Continuidade
A imagem que nossa coligação com os liberais

em Bonn proporcionou aos eleitores nas últimas
semanas foi ruim. As especulações sobre a continui-
dado do Governo federal nos prejudicaram também.
Foi uma ampla derrota a que sofremos — disse
Brandt.

Para os políticos de todos os Partidos, especial-
mente os da democracia cristã, não havia dúvidas
sobre as causas da derrota do SPD, que superou
algumas das previsões mais pessimistas.É a incapacidade do SPD de governar o país
que ficou patente a todos os eleitores — disse o
vitorioso Governador Albrecht.

De Munique, o poderoso líder conservador Franz
Josef Strauss vaticinou novas derrotas para os social-
democratas nas eleições de Hamburgo e Hessen
(onde o SPD ainda governa), e disse que o Governo de
Helmut Schmidt está seriamente abalado.

Atingido pelas criticas feitas por Brandt à situa-
ção interna do bloco partidário governista, o Ministro
Genscher procurou acentuar a "independência e ca-
ráter próprio" de seu Partido, numa atitude que tem
alimentado fortemente em Bonn especulações sobre
uma possível troca de parceiros, por parte dos libe-
rais, na Chancelaria federal em Bonn.

Subida dos Verdes
A derrota do SPD deixou praticamente esqueci-

da a impressionante subida dos verdes, que nas
últimas eleições estaduais tinham conseguido apenas
3,9% dos votos. Ontem, os ecologistas reuniram 6,5%,
vão ter 10 deputados na Assembléia e são mais
importantes do que os liberais do Ministro Genscher,
que atingiram os 5,9% —mesmo assim, uma subida, o
retorno ao Parlamento.

No total, a democracia crista deverá ficar com
50,7% dos votos (teve 48,7% nas últimas eleições),
enquanto o SPD se contentará com 36,5% — tinha
conseguido ainda 42,2% nas últimas eleições esta-
duais, há quatro anos. A totalidade dos outros Parti-
dos, incluindo os comunistas e alguns agrupamentos
de extrema direita, não conseguiram juntos nem 1%
dos votos válidos.

A nitidez do resultado eleitoral em favor da
democracia cristã reforçou imediatamente a imagem
nacional do Governador Ernest Albrecht, que já
esteve na lista de prováveis candidatos da Oposição
ao cargo de Chanceler (Chefe de Governo) alemão nas
últimas eleições nacionais, em 1980. As pesquisas
revelaram que Albrecht, um político sorridente, jo-
vem e ambicioso, tem uma imagem melhor que a do
próprio Partido na Baixa Saxônia, e seus cartazes
eleitorais praticamente nem mencionavam o Partido
a. que pertencia.

Eleição é tranqüila
na Primavera gelada

Villas-Bôas Corrêa
Hannover — Não é fácil descobrir que é dia de

eleição na Baixa Saxônia, num domingo gelado de
Primavera que se anuncia nas lojas, no verde que
entumesce os brotos das árvores nuas, mas que nem
chegou ao termômetro. Das 8h às 18h votaram os 5
milhões 400 mil eleitores do Estado, para eleger os 155
representantes do Parlamento estadual.

Mas, nas ruas, o movimento é normal. É preciso
procurar, com olhos bisbilhoteiros de estrangeiro, as
seções eleitorais que se abrigam em escolas, sem
nenhuma indicação visível além de alguns cartazes
dos candidatos afixados na porta, em cavaletes de
madeira removíveis.

O eleitor chega, espaçadamente: Só ou com a
mulher e com amigos. A seção está sempre vazia,
nunca há filas. Votar é uma operação de alguns
minutos. O eleitor apresenta, à mesa composta de
três pessoas, o título eleitoral expedido por compu-
tador e que vale para aquela eleição. Conferido o
titulo e a seção, recebe a cédula única oficial para
assinalar com uma cruz o nome do seu candidato.

A cédula é simples. Na Baixa Saxônia, são cinco
nomes com as legendas partidárias. O eleitor vota
duas vezes, pois o sistema é distrital misto, quer
dizer, a Baixa Saxônia é dividida em 100 distritos
eleitorais. Em cada um deles, é eleitor o candidato
mais votado. O voto à legenda será computado em
todo o Estado para eleger mais 55 membros do
Parlamento pela distribuição proporcional da le-
genda.

Só a apuração é feita por computador. A eleição é
ainda com a velha cédula de papel impresso, de um
palmo de tamanho, com círculos para assinalar o
voto menores que uma moeda de 1 cruzeiro.

Varsòvia — Mais de 7 mil pes-
soas assistiram ontem ao batismo
da filha do líder do sindicato inde-
pendente dos operários da Polônia,
Lech Walesa, que não teve autoriza-
çáo para assistir à cerimônia em
Gdansk. Na igreja lotada, ficou va-
zia uma cadeira destinada a Wale-
sa, ao lado de sua mulher, Danuta.

— Com toda essa gente ao re-
dor, é como se fôssemos uma gran-
de família — declarou Danuta, an-
tes do batizado. Ela recebeu milha-
res de telegramas de felicitações"de todas as partes da Polônia".
Alguns dos presentes fizeram com
os dedos o V da vitória e exigiram a
liberade de Walesa, informou a
agência UPI, baseando-se em teste-
munhas.

Proibição
Assim como Lech Walesa, os jor-

nalistas estrangeiros não tiveram
permissão para viajar a Gdansk,
onde foi realizada a cerimônia, na
igreja de Zaspa. O Bispo de
Gdansk, Lech Kaczmarek, que rea-
lizou o batismo de Maria Victoria,
nem sequer citou de forma especial
o nome de Walesa.
. O pároco da igreja, Henryk Jan-
kowski, confessor e amigo pessoal
do líder operário, e Maria Maruszc-
zak, mulher de outro líder do Soli-
dariedade, foram os padrinhos. Um
ramo de cravos brancos e um ver-
melho, em alusão aos sete filhos de
Walesa, foram enviados pelos pre-
sos políticos internados no campo
de Ilawa.

Menos de 24 horas após dissol-
ver a Associação dos Jornalistas
Poloneses, as autoridades de Varsó-
via criaram outra que, nos estatu-
tos provisórios, se declara a favor
do programa do Partido Operário
Unificado Polonês (POUP) e de seu

papel dirigente constitucional. Afir-
mou que seu objetivo é o de "servir
à sociedade por meio de uma infor-
maçáo confiável e rápida".

Visita do Papa
Torun, Polônia — "Confiamos

que as circunstâncias e a situação
social não provoquem obstáculos à
visita do Papa à Polônia. Esta visi-
ta é indispensável, se bem que será
necessário adiar a data", declarou o
Primaz da Polônia, Arcebispo de
Varsòvia e Gniezno, Jozef Glemp. É
a primeira vez que o líder da Igreja
polonesa admite o adiamento da
visita do Papa.

— O Pãpa_tieveria escutar com—
seus próprios ouvidos as batidas do
coração da Polônia — disse Glemp,
acrescentando que o ritmo das ba-
tidas do coração dos poloneses se
escuta melhor no Santuário de Jas-
na Gora, em Czestochowa. A visita
do Papa estava prevista inicial-
mente para agosto, quando se co-
memorará os 600 anos da Virgem
Negra.

Adiamento
Em várias outras ocasiões as au-

toridades eclesiásticas da Polônia e
do Vaticano haviam desmentido a
possibilidade de adiamento da visi-
ta do Papa, como indicavam rumo-
res, provocados pela situação cria-
da com a decretação da lei marcial
na Polônia, dia 13 de dezembro. O
Papa não desejaria fazer a visita a
sua terra, com a lei marcial em
vigor.

Glemp fez o comentário sobre o
adiamento em Torun, a uns 200
quilômetros ao Norte de Varsòvia.
Há vários dias, o Primaz está na
Capital histórica do catolicismo da
Polônia, em Gniezno, onde dia 25
consagrará os dois bispos nomea-
dos recentemente pelo Papa.

Columbti», EUA — UPI

Hiroxima faz
manifestação em
defesa da paz

Hiroxima — A manifestação "1982,
Hiroxima pela Paz", realizada na pri-
meira cidade do mundo a ser devasta-
da por uma bomba atômica em 1945,
reuniu milhares de japoneses de todas
as partes do país. A agência alemã
DPA estimou a multidão em 190 mil
pessoas; a francesa AFP, em 100 mil; e
a inglesa Reuter, em 95 mil.

— Não à guerra nuclear — diziam,
os cartazes dos manifestantes, qüe
desfilaram sob o lema Eliminar Armas
Nucleares do Mundo. O comitê qué'
congrega todos os movimentos pacifis-
tas e antinucleares do Japão está co-
lhendo assinaturas para um abaixo:
assinado de 30 milhões de pessoas, a^~serenviádó ão GovernodèTõqüETêjí;,
ONU, exigindo a proibição total dé
armas nucleares no mundo.
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A mandíbula, com dente, é de animal semelhante ao rato e
que viveu há 40 milhões de anos na Antártida

Fóssil liga América
do Sul à Antártida

Columbus, EUA — Cientistas
americanos descobriram na Antár-
tida fragmento de uma mandíbula
com dente que pertenceu a um ma-
mífero semelhante ao rato e com
uns 25 centímetros de comprimen-
to, que viveu na região há uns 40
milhões de anos. A descoberta tal-
vez confirme a teoria de que o conti-
nente gelado esteve outrora unido à
América do Sul.

William Zinsmeister, do Institu-
to de Estudos Polares da Universi-
dade Estadual de Ohio, que chefiou
a expedição à remota ilha antártica
de Seymour, onde se fez a descober-
ta, qualifica-a de "o último prego na
caixa da prova" da união dos dois
continentes. Disse que sua equipe
reconheceu imediatamente no dia 7
deste mês o que tinha descoberto.

Marsupiais
Em geral são necessários ilumi-

naçào especial, instrumentos e co-
leções de fósseis comparáveis para
uma avaliação do achado. Zins-
meister centrou sua atenção no que
lhe pareceu ser uma antiga praia, e
nela o grupo de cientistas desço-
briu um fóssil. Continha um pré-
molar de tamanho apreciável, o que

possibilitou sua imediata identifl-
cação.

— Encontramos pelo menos
dois indivíduos — informou Zins-
meister, acrescentando que esses
mamíferos, como a maioria dos ani-
mais daquela época, tinham uns 25
centímetros de comprimento, eram
parecidos com os ratos e viviam nas
praias.

Os ossos foram identificados co-
mo os de um marsupial, mas sem
relação com os existentes hoje, co-
mo o canguru.

A presença dos mamíferos na
Antártida, segundo o cientista,
constitui "a peça perdida no regis-
tro geológico" que demonstra que
há milhões de anos a terra firme se
estendia desde o Caribe até o Pólo
Sul.Isso explicaria o fato, há tempos
observado, de que as plantas e ani-
mais da América do Sul, Austrália e
Nova Zelândia são similares devido
às "migrações sulistas" dos orga-
nismos vivos da então rica em vege-
tação Antártica. Embora os ani-
mais marsupianos não tenham evo-
luído diretamente da criatura que
povoava a ilha Seymour, talvez te-
nham tido um antepassado
comum.

Israel manterá
o controle em
áreas do Sinai

Jerusalém — Devido às divergên-
cias ainda não solucionadas com o
Egito sobre os pontos da linha de
demarcação que assinalará a fronteira
entre os dois países depois de 25 de
abril — quando as forças de ocupação
israelenses devolveram aos egípcios a
última parte do Sinai — o Governo de
Israel decidiu que o Estado judaico
manterá o controle dessas áreas dispu-
tadas, mesmo depois daquela data,
até que sejam superadas as controvér-
sias.

A informação é da agência italiana
Ansa que, mencionando uma trans-
missão da Rádio Militar de Israel, re-
velou também que o Governo israelen-
se teria chegado "à unânime conclu-
são de que Israel néo deve cumprir a
prevista última fase da retirada do
Sinai, se os egípcios não aceitarem as
propostas relacionadas com o traçado
da fronteira".

Autonomia
Uma nova rodada de negociações

entre Egito e Israel sobre o projeto de
autonomia para os palestinos da Cis-
Jordânia e Gaza, marcada para ontem,
teve de ser adiada devido à exigência
dos israelenses, inaceitável para os
egípcios, de. que fosse realizada em
Jerusalém.

O Embaixador permanente de Is-
rael na ONU, Yehuda Blum, chegou ao
Brasil, primeira escala de uma série de
visitas às comunidades judaicas da
América do Sul. A seguir, irá a São
Paulo e Brasília. Na Capital federal,
participará da Semana de Israel, na
Universidade de Brasilia.

Blum declarou que não acredita em
um novo conflito no Oriente Médio
após a devolução, por Israel, a 25 de
abril, da última parte do Sinai ao
Egito. Destacou que seu país está
comprometido com os Acordos de
Camp David e com o tratado de paz
assinado com o Egito.

Lutas acirram
a Cisjordània

Nablus, Cisjordãnia, e Damasco —
As autoridades israelenses decreta-
ram o toque de recolher nas principais
cidades da Cisjordània, depois que os
prefeitos palestinos locais decidiram
estender por mais dois dias a greve
geral contra a ocupação de Israel, em
seguida a violentas manifestações, on-
tem, quando ficaram feridos cinco pa-
lestinos e dois soldados israelenses.

O Governo da Síria pediu a convo-
cação urgente do Conselho de Segu-
rança da ONU em razão da "perigosa
situação que prevalece nas Colinas de
Golan sírias ocupadas, na Cisjordãnia
e na Faixa de Gaza", informou a agèn-
cia de noticias síria Sana. Os protestos
que ocorrem há três dias na Cisjordâ-
nia se estenderam ontem a Gaza, onde
uma estudante palestina foi ferida a
bala e mais de 20 pessoas foram
presas.

A greve geral foi decretada em pro-
testo contra a destituição, pelas auto-
ridades militares israelenses de ocupa-
çáo, quinta-feira, do prefeito de El Bi-
reh, Ibrahlm Tawil, e a dissolução de
seu Conselho Municipal.

O Presidente Hosni Mubarak ratifi-
cou o veredito da Corte Marcial que
condenou à morte cinco dos acusados
de assassínio do Presidente Anwar Sa-
dat e a penas de prisão a 17 de seus
cúmplices. Mubarak não fez qualquer
emenda à sentença. A ratificação foi
notificada aos condenados, que agora
têm 15 dias de prazo para apresentar
recurso.



JORNAL DO BRASIL
CIDADE segunda-feira, 22/3/82 o 1° caderno O 9

Burocracia tolhe policia em Madureira
'- Milton Amaral e Bruno Tftys
,, — Bom dia, moço. Acabei de ser rouba-

da a dois minutos daqui da delegacia.
Onde foi?
Ali na Portela.
Então, não é aqui. A senhora terá que

registrar a queixa na 28a DP, em Campinho.
O diálogo foi travado esta semana na 29"

DP, em Madureira, entre um detetive e Dja-
nira Ramos de Melo, 59 anos, que teve a
carteira com dinheiro e documentos rouba-
dia por dois menores num ponto de ônibus na
Estrada da Portela, um dos locais de maior
movimento daquele subúrbio. O roubo ocor-
reu a apenas 100 metros da 29JLDEanas-teria -
que ser registrada ná 28*DP, a dois quilôme-
tros.

Incoerência
-v A confusão dos moradores e comercian-

tes de Madureira que recorrem à policia é
freqüente e os policiais — tanto os da 29a DP,
como os da 28a DP — reconhecem que a
jurisdição está mal dividida. Como Djanira,
roubada perto da 29a DP, outras pessoas
acabam desistindo de dar queixa, pensando
sempre tratar-se de má-vontade dos poli-
ciais.

Em 1977, por determinação do então
Secretário de Segurança, General Brum Ne-
greiros, foi feita uma divisão das jurisdições
de delegacias, com o objetivo de integrar a
ação das policias militar e civil —agrupan-
do-se duas ou três delegacias a um batalhão,
na mesma área — em vigor até hoje.

Este foi o critério adotado há três anos,
quando a 29" DP — uma das de maior
jurisdição na época — teve sua área dividi-
da, com a inauguração da 28" DP, na Rua
Cândido Benício, entre Campinho e a Praça
Seca, em Jacarepaguà. Entretanto, os poli-
ciais e moradores de Madureira, reconhecem
que não há lógica que uma das rampas do
Viaduto Negrão de Lima, em frente à Rua
Conselheiro Galvão, distante 100 metros da
29a DP, esteja na jurisdição da 28a DP,
distante dois quilômetros do viaduto.

O centro comercial de Madureira — de
onde provém a maior arrecadação do Impôs-
to de Circulação de Mercadoria (ICM) —
entre a Rua Carvalho de Souza, Avenida
Ministro Edgar Romero, Estrada do Portela
e Rua Carolina Machado, pertence à 28" DP,
quando todas essas ruas estão muito próxi-
mas à 29» DP.  __..._

O comerciante Zíssia Ichilevici, que teve
sua loja (Chuvisco) de roupas e artigos es-
portivos, na Rua Carvalho de Souza, 267,
assaltada há um ano, conta que desistiu de
dar queixa na 29a DP, "achando que era
brincadeira dos policiais desta delegacia,
que fica a poucos metros da loja. Eles me
mandaram dar queixa na 28a DP, muito
longe daqui e só há pouco tempo foi que
entendi a confusão".

Como Djanira, pedestres assaltados no
centro comercial de Madureira chegam à 29a
DP, apenas com a roupa do corpo. Ao serem
informados por policiais que devem regis-
trar queixa na 28a DP, têm que ir a pé,
nervosos e sem dinheiro, até a Rua Carolina
Machado, atravessar o viaduto da estação
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Mesmo que o crime seja cometido a lOOm da 29", a queixa é na 28a

de Madureira e pegar ônibus, na Rua Do-
mingos Lopes, que passe em frente da 28*
DP. E, ainda, contar com a boa vontade do
trocador ou com a generosidade de algum
passageiro, para conseguir o dinheiro da
passagem.

Policiais das duas delegacias acham que
o ideal seria que as jurisdições fossem dividi-
das pelo Viaduto de Madureira. O lado da
Rua Carolina Machado ficaria sob a compe-
tência da 29a DP, e a partir da Rua João
Vicente com a 28a DP. Os necessitados re-
correriam mais rapidamente à policia e o
serviço de ronda ficaria mais fácil, além de
mais racional.

O diretor do Departamento de Polícia
Metropolitana, Mauro Magalhães, reconhe-
ce que "existem algumas distorções na divi-
são das jurisdições". Para corrigir as falhas,
a Secretaria de Segurança Pública, atenden-
do a uma sugestão do Subsecretário de
Segurança, Fernando Schwalb, instituiu no
final do ano passado um Conselho, coorde-
nado pelo Centro de Controle de Operações
e Segurança (CCOS), que pretende reestu-
dar a divisão das jurisdições.

O diretor da Divisão de Planejamento
da Secretaria de Segurança e um dos res-

ponsáveis pelo controle das jurisdições, Vir-
gílio Silva, lembra que "existem confusões e
o Conselho veio em boa hora.

Uma das jurisdições mais confusas da
cidade é a de Santa Teresa. Esse bairro tem
ligações com o Catumbi, Glória, Laranjeiras,
Rio Comprido e Rua do Riachuelo, e é uma
dificuldade, até mesmo para os policiais,
saber qual das delegacias procurar ou indi-
car. Por isso, o Conselho tem como finalida-
de elaborar estudos e apresentar sugestão
ao Secretário de Segurança, para a correção
de possíveis falhas.

Enquanto as falhas não são corrigidas, a
longa trajetória de Djanira para registrar
sua queixa serve de exemplo a possíveis
vítimas de assalto no centro de Madureira.

O ladrão levou minha carteira com
cerca de Cr$ 4 mil. Sou pobre, mas esqueci
do dinheiro e perdi a esperança de reavè-lo.
Na carteira estavam o meu CPF, identidade
e documento de trabalho. Então, sai da 29a
DP, fui a pé à Rua Conselheiro Galvão e lá
consegui dinheiro emprestado com uma
amiga. Fui à minha casa em Rocha Miranda,
e voltei no final da tarde a Madureira. Fui à
28a DP, registrei a queixa, e espero que
devolvam ou encontrem meus documentos.

—"MÁFERSÃ SOCIEDADE ANÔNIMA"

RESULTADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE OFERTA ÜNICA DE COMPRA

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, empresa pública com sede em
Brasília, DF, e escritório na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, 53, em cumprimento
ao disposto no Decreto n° 86.215, de 15-07-1961, devidamente autorizado pelo Decreto n°
86.385, de 17-09-1981 e nos termos da Portaria Interministerial n° 121, de 14-09-1981, sob a
supervisão da Comissão Especial de Desestatizaçao, comunica e torna público o seguinte:

- RESULTADO DA PRÉ-OUALIFICAÇAO

1. Foram pré-qualificados, nos termos do comunicado OF. N° 021/CED/82, de 03-03-1982, da
Comiss8o Especial de Desestatizaçao. os seguintes interessados na aquisição de participa-
ções acionárias representativas do capital social da MAFERSA SOCIEDADE ANÔNIMA:

1.1 - CIA. BOZANO, SIMONSEN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA;
1.2 - INDUSTRIAS VILLARES S.A.; -
1.3 - FNV-VElCULOS E EQUIPAMENTOS;
1.4 - EMPREGADOS DA MAFERSA-PARTICIPAÇÕES S/C LTDA;
1.5 - CIA. COMERCIO E CONSTRUÇÕES, e
1.6 - ROBERTO PESSOA NAUFAL/ GRUPO NAUFAL.

II - OFERTA ÜNICA DE PREÇO

1. Fica aberta a fase de oferta única de preço, convocando-se nesta data os prè-qualificados à
apresentação de proposta para a aquisição das ações representativas do capital da
MAFERSA S.A., de propriedade do BNDE, totalizando 932.266.667 ações ordinárias e
667.732.907 ações preferenciais.

2. As propostas de oferta única de preço deverão ser apresentadas em envelope lacrado e
serão abertas, rubricadas e lidas em ato público, e deverão ser necessariamente expressas
em ORTN'8.

3. Os proponentes de preço deverão, ainda:

3.1 - assumir o compromisso formal, juntamente com a oferta, assecuratório de:
3.1.1 - manutenção do efetivo controle nacional da empresa:
3.1.2 - continuidade do objeto social da empresa;
3.1.3- manutenção do acervo técnico e dos ativos operacionais da empresa, e a

preservação de sua estrutura financeira.

3.2 - submeter ò apreciação e aprovação do BNDE eventuais supervenientes acordos entre
acionistas.

As ofertas de preço deverão ser entregues pelos interessados à Comissão de Privatização do' 
BNDE, Av. Rio Branco, 53,12° andar, RiodeJaneiro- RJ. às 15:00 h, do dia 21 de meio de
1982. 

'

A aceitação ou recusa de quaisquer propostas è de exclusiva competência dos acionistas' 
controladores e da COMISSÃO ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÀO.

RiodeJaneiro, 18 de março de 1982

A Diretoria do BNDE
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O caderno
que vai virara mesa.

Nesta quinta-feira
<x)meça a revolução que
você precisava fazer na
sua alimentação.

Por alimentos mais
saudáveis, a preços mais
acessíveis. E - por que
náo? - mais saborosos
também.

Chegou Comida. Um
caderno semanal do seu
Jornal do Brasil,
inteiramente dedicado ao
páo-seu-de-cada-dia.

A seção A Cesta da
Semana apresenta a tabela
dos produtos mais baratos
e mais caros da semana,
após pesquisa de safra e
abastecimento, nos
supermercados e feiras.

E prepara ainda um
cardápio semanal com
base nos produtos que
estão mais em conta.

Já na coluna do
Apicius, esses mesmos
produtos se transformam
numa deliciosa receita.
E se você enviar a sua
própria receita e ela for
escolhida, você ganha
um jantar com o Apicius.

Na coluna Teste JB, a
cada semana um ou mais
produtos são levados a
teste de laboratório para
que você conheça o que há
dentro de cada
embalagem.

E o professor
Felicissimo Cardoso Neto,
da Fundação Getúlio
Vargas, orienta você sobre

como administrar
economicamente sua
alimentação.

O Dr. Flávio
Rothman, médico, ensina
o lado da saúde na
alimentação. Ou seja, o
que e em que cjuantidade
faz bem a você e sua
família.

E ainda tem a Feira
do Bairro, onde você
aprende a fazer melhor a
sua feira. A seção
Perguntas e Respostas
onde você tira suas
dúvidas sobre
alimentação.

E a Cozinha
Experimental de Cláudia,
que fornece suas famosas
receitas com os produtos
mais baratos de cada
semana.

Tudo isso é Comida.
Um caderno que vai virar
a mesa pela sua
alimentação.

Nesta quinta-feira,
e todas as outras, no seu
Jornal do Brasil.

Toda
quinta-feirano seu

JORNAL DO BRASIL

5
2



JORNAL DO BRASIL
.-Diretor: BíTtwrd d« CoeU Campo»
.Diretor. J. A. do Nascimento Brito

Diretora-Prenidentei Condensa Pereira Oarneiro
Vice.Pre.ide„«e Executivo, M. F. do Na.cimen.o Brito^ 

^ 
p __

Editor: Paulo Henrique Amorlm

Subúrbios da Democracia

Chico

As associações de bairro estão completando o

primeiro ciclo de uma experiência social nova no

país. A verdade é que essas entidades nasceram sem
. qualquer patrocínio oficial e se afirmaram por uma
indiscutível representatividade a que deram vazão.
Estão entrando na idade crítica que a própria
situação eleitoral acabou impondo ao embrião do

que talvez seja a primeira prova, em grau organiza-
'do, de afirmação autônoma da sociedade brasileira.

Data da metade dos anos 70 o aparecimento,
.com um sentido objetivo, das associações de mora-
dores no Rio de Janeiro. As condições políticas

' nacionais já permitiam o exercício de um certo grau
de reivindicação. E surgiram as associações de

<bairros exatamente para reivindicar melhorias pos-
sfveis que o poder público, por negligência adminis-
trativa e insensibilidade burocrática, não era capaz
de resolver.

Há uma reflexão preliminar de atualidade: as

primeiras associações apareceram pela metade do
-decênio passado, mas a idéia é muito anterior. Os
[comunistas foram os pioneiros na tentativa de
.organizar associações de moradores, mas como em
tudo mais, falharam pelo sectarismo decorrente da
obsessiva politização. Querendo controlar ideológi-
cá e politicamente as entidades de bairro, quando
desfrutou de breve período legal, o PCB fez maio-

grar o movimento no nascedouro. E quando os
comunistas voltaram à ilegalidade, o sectarismo

prevaleceu com maior intolerância. Nunca mais se
ouviu falar de qualquer iniciativa semelhante, com
algum peso social.

O estágio da concentração urbana e a escala
metropolitana dos problemas que afligem os mora-
dores das grandes cidades contrastam cada vez mais
com a inércia acadêmica da administração pública.
0 ciclo de evolução do regime, depois do período de
desconfiança quanto a qualquer organização coleti-
va, se abriu ao exercício das reivindicações. O

" -grande impulso dessas organizações preencheu o
hiato gerado pela passagem de uma fase de arbítrio
ao restabelecimento gradativo da normalidade poli-
tica.

À sombra da transformação lenta e gradual do
regime, registrou-se experimentalmente uma tenta-
tiva de organização espontânea, e à margem da

política, por parte da sociedade. Espontânea, por-
que sem estímulo ou patrocínio alheio ao meio social
e urbano que se mobilizou; à margem da política,
mas paralelamente, porque a reivindicação social
era um reflexo do processo de transformação do
regime. ,

O fim do primeiro ciclo das associações de
bairro oferece à reflexão de todos — sociedade,

políticos e Governo — uma experiência a ser
devidamente avaliada em todas as suas vantagens e
também nos rie-cos que passaram a assediá-las. A

primeira conclusão a ser extraída de meia dúzia de
anos é que, ao contrário do que parece à primeira
vista, as associações de bairro tendem a rejeitar a
intromissão espúria ao meio que lhe dá representati-
vidade. Ou seja: toda tentativa de manipulação

política é naturalmente repelida. A razão de ser das
associações é a reivindicação imediata e diretamente
relacionada com o interesse de seus associados. As

palavras de ordem política e a influência ideológica

geram a desconfiança e têm como conseqüência a
demonstração de repulsa, ou o comprometimento
mortal com um interesse estranho ao meio e aos
objetivos daquela comunidade.

Há dois exemplos de grande alcance didático a
respeito: militantes do PT forçaram mediante frau-
de a decisão de ocupar um prédio da Comlurb no
andamento de uma questão com as autoridades. O
resultado foi desastroso porque os associados se
encolheram e se amedrontaram. A difícil recomposi-

ção posterior da confiança — rompida pela insensa-
tez radical — serve para demonstrar como esse
organismo sensível se retrai diante de tentativas
espúrias. E sem seus associados a manipulação das
associações de bairro é inócua e inútil: esvazia-se o

próprio movimento. Associações de bairro não
resistem à falta de associados e de representativi-

Noutra oportunidade, militantes do PT pre-
tenderam também obter da assembléia de uma

associação de moradores de bairro a aprovação de

uma nota de apoio ao movimento sindical polonês
Solidariedade. Os associados esfriaram e se retraí-
ram instintivamente diante do perigo. A resistência
se organizou para derrotar a proposta esdrúxula e

sectária na própria assembléia de moradores. A

mobilização truncou a confiança que não tem base

política — e sim apenas civil. »
Conclusão indispensável: havendo associações

de bairros é natural que influências estranhas
tentem conseguir o apoio com finalidade política
oculta ou declarada; mas a capacidade de resistên-
cia e de reação às interferências espúrias à própria
razão de ser das organizações de bairro, se mostra

muito acima do que era lícito prever. Foi espeta-
cular.

A questão, porém, não se restringe apenas ao

cerco dos radicais que se encarregam de levantar

poeira na difícil caminhada do Brasil à ordem legal.

O PT e o MR-8, superpovoados de jovens sobretudo
radicais, sem adestramento político, são natural-
mente predatórios em sua estréia. A incapacidade
de avaliar as conseqüências, que não dependem, dos

desejos dos que praticam o radicalismo político,
também despreza a experiência histórica e não se
importa em gerar custos adicionais que serão pagos
pela sociedade.

As eleições de 15 de novembro açularam os
interesses políticos que, no processo de luta, utili-
zam tudo que estiver ao seu alcance. Era previsível
mas não é irremediável. Associações de moradores
de bairro são organizações que existem e funcionam
com relativa eficiência: é natural que os Partidos

políticos e as correntes ideológicas queiram se valer
delas em proveito próprio. Como é também natural i

que essas associações saibam se defender e, se não
souberem, terão que aprender em curto prazo,
porque em caso contrário serão presas políticas de
interesses estranhos às finalidades que se propuse-
ram como organização comunitária.

O Rio tem a maior experiência brasileira nesse
campo e está na hora de fornecer ao conhecimento

geral os resultados e os perigos que não deixam de

guardar uma proporção entre si. A primeira asso-
ciação de bairro apareceu em 76: a ALMA reuniu os .
moradores da Rua Lauro Müller e adjacências para
a defesa de uma área em que a Prefeitura queria
abrir uma rua. Conseguiram os moradores preser-
vá-la para seu lazer e ainda conseguiram que a

própria Prefeitura realizasse as obras. Uma dupla
vitória, que teve efeito multiplicador na organização
comunitária de outros bairros. Outro exemplo de
organização vitoriosa é a dos moradores da Urca:
há quatro anos não se registram assaltos naquele
bairro. A AMUR tirou proveito das condições
topográficas: uma guarita e posto permitem a um

guarda controlar o acesso ao bairro. Outros poli-
ciais, rodando de bicicleta e com auxílio de rádio,
completam a eficiência. A cabina e os aparelhos

para a comunicação dos policiais foram fornecidas

pelos moradores, que também pagam a conta do
telefone por eles comprado e instalado no posto. Os
aparelhos para a comunicação foram dados pela
agência de um banco.

É exatamente essa viabilidade objetiva, essa
representatividade, que desperta a cobiça política e
ideológica dos Partidos e dos grupos radicais. O
estágio da experiência denota, por outro lado, a
vulnerabilidade: quanto mais entidades houver,
mais empenho haverá em tentar controlá-las me-
diante infiltração de elementos. Mas este é o risco de
toda a sociedade, que está chamada por um conjun-
to de circunstâncias, a que habitualmente se confere
a categoria da própria História, a desempenhar um

papel participante capaz de realizar a democracia
em nosso país.

A sociedade tem um espaço a preencher e
muitas vezes — para não dizer sempre — terá que
lutar com o Estado, que se mantém em áreas que
não lhe dizem respeito, e com forças políticas que
também se empenham em controlar a vontade social

para utilização eleitoral em proveito próprio.
O choque entre as organizações comunitárias

e os grupos políticos fica mais evidente no exemplo
da tentativa de fundação de uma entidade nacional

para congregar todas as associações de bairro. A
existência de aproximadamente 200 associações de
moradores de bairros no Rio gerou uma entidade de

grau superior: a federação. E a mais atuante do país
é exatamente a FAMERJ. Antes de se tornar

pacífica a aceitação de uma entidade superior como
necessidade funcional, tratou-se da fundação de
uma confederação nacional de associações de mora-
dores. A criação da Conam reabriu a questão, num

grau de crise que a opinião pública testemunha e

que indica o fim de um ciclo.
Se as associações de bairro não se imunizaram

contra a intromissão política e sua submissão aos
interesses ideológicos e eleitorais, a experiência
voltará à estaca zero. O que se viu na assembléia da
Conam foi revoltante: a fraude e a violência utiliza-
das indistintamente pelos militantes do MR-8. O
resultado foi o repúdio à organização de uma
entidade que foi denunciada, inclusive, pelo secre-
tário-geral Jô Rezende, eleito à revelia, por métodos
inconcebíveis. Afinal, o país quer viver o estágio
democrático e não regredir à pré-história das lutas

políticas.
A questão é mais ampla do que uma opção

entre o pequeno mundo da comunidade e o comple-
' xo horizonte de uma entidade nacional que consegue
as regionais. A questão fundamental está diretamen-
te relacionada com a capacidade política de con-
cluir-se que a sociedade sabe e pode, melhor do que
o próprio Estado, defender-se dos perigos decorren-
tes da necessidade de organizar-se para reivindicar
e obter melhorias. E se não sabe terá que aprender:
é para isto que existe a democracia e por isso é que
as democracias, de um modo ou de outro, sempre

prevalecem. O que varia é apenas o casto político
para alcançá-la e merecê-la.

t

Tópico
Interesse Geral
Dois trens de subúrbio para-

ram em conseqüência de defeito
na manhã de quinta-feira. Traie-
gavam cheios e no horário em que
os passageiros ainda se locomo-
vem entre a casa e o trabalho. A
surpresa teve um efeito instânta-
neo no ânimo predatório que se
acumulou no usuário dos trens de
subúrbio da RFF. Repetiu-se a
cena clássica de protesto que, em-
bora muito menos freqüente nos
últimos anos, perdura como um
recufso extremo.

Por mais contraproducente
que seja a destruição de trens,
mesmo os que entraram no ciclo
da avaria freqüente, a verdade e
que a modalidade agressiva de
protestar se orienta sempre para
as unidades que parecem írrecu-
peráveis Não há razão capaz de
justificar esse comportamento,
mas também não há motivo para

que os usuários dos trens subur-
banos tenham que sofrer as conse-
qüências dessas paralisações que
os prejudicam em sua atividade
profissional.

A questão do transporte de
massa é a principal preocupação
dos cariocas. Uma pesquisa de
opinião pública recente mostrou
prioridade até mesmo sobre o
custo de vida. Há alguns anos se
processa em esforço organizado
de reaparelhamento das linhas
suburbanas, mas há uma diferen-
ça entre o plano e o aumento das
necessidades. As deficiências crê-
nicas da rede suburbana acentua-
ram-se psicologicamente por efei-
to do contraste proporcionado pe-
lo funcionamento do metrô.

O metrô trouxe ao usuário dos
transportes de massa a noção do
que pode ser um serviço adequa-
do às necessidades urbanas. E
com isso mostrou o quanto preci-
sa ser feito para as linhas de su-

búrbio deixarem de ser uma ln-
cógnita no horário de cada cida-
dão. Por mais que as autoridades
tenham receios quanto ao usuário
do metrô, o caso é o oposto: a
população demonstra zelo e con-
fiança. E em relação aos trens
suburbanos, perdura um reflexo
condicionado que demanda tem-
po para ser substituído por uma
atitude coletiva que signifique
uma nova confiança. '

A rede suburbana pede solu-
ções urgentes e dentro de um pra-
zo inevitavelmente longo. Sobre-
tudo, é indispensável a continui-
dade dos recursos que náo podem
sujeitar-se às variações que se ob-
servam no comportamento dos
Governos federal e estadual. A
população do Rio, no que seja da
responsabilidade federal ou esta-
dual, não pode ter nada a ver com
problemas de fundo político me-
nor. Porque a política maior é
ditada pelo interesse público.

-Ufa

r fartas
Médicos em crise

Muito louvável o empenho do presi-
dente do Sindicato dos Médicos do Rio
de Janeiro, Dr Roberto Chabo, no senti-
do de tentar empregar médicos no inte-
rior do país. Os médicos brasileiros estáo
enfrentando grave crise. Mais de 2 mil
médicos estáo desempregados e milha-
res vivem em condições de subemprego,
ganhando salário de fome e exercendo
medicina de baixo padrão. A grande
maioria dos médicos brasileiros é assala-
riada. No Rio de Janeiro, apenas 7,5%
dos médicos sâo profissionais liberais
clássicos, isto é, não tèm patrões, vlven-
do de sua clínica particular.

Várias medidas têm sido sugeridas
para remediar esta situação aflitiva. Ne-
nhuma entretanto parece funcionar com
o atual modelo, lá que a crise é abran-
gente, atingindo todos os setores de nos-
sa sociedade. Para o médico, especial-
mente o recém-formado, a procura de
emprego no Interior parece ser um bom
caminho. Para a população, entretanto,
é preciso a interiorizaçâo da medicina
em seus termos mais amplos, não ape-
nas com o desenvolvimento de unidades
hospitalares mas também de técnicos e
de outros auxiliares do médico, a flm de
poder o país dispor de elementos Impres-
clndlvels à assistência médica da popu-
lação. Dr. Mário Negreiros dos Anjos —
Rio de Janeiro.

O salto de Maluf
O JB destacou, em página Inteira, os

recentes resultados do Instituto Gallup,
reputado mundialmente por suas pes-
quisas de opinião pública. Nele, observa-
se o galopante crescimento da populari-
dade do Governador Paulo Maluf. Claro
que existem outros governadores popu-
lares; mas a diferença consiste no salto
de Maluf de 51 pontos negativos para
seis positivos, em apenas três anos de
mandato. Produto de campanha publlcl-
tária? Nâo, por incrível que pareça. O
que Maluf recebeu de projeção nas mi-
dias deve-se às suas viagens ao exterior,
para trazer novos empregos e assegurar
os antigos, de acordo com suas próprias
expressões. Além de percorrer lugares
distantes do Brasil, outrora raramente
visitados por políticos de renome fede-
ral. Multo menos por governadores pau-
listas. Mas existe outro lado: a adminis-
tração Maluf vem criando milhares de
escolas e Instalou o melhor programa de
merenda escolar de todo o pais. Sabe-
mos como isto atrai e fixa as crianças
pobres, fazendo diminuir o êxodo es-
colar.

Além disso, Paulo Maluf desbrava
caminhos, abre estradas; acredita no
Brasil porque cré no trabalho. Não é São
Paulo que não pára: sâo os paulistas que
nâo podem parar. E o Brasil e os brasilei-
ros com eles. Síntese: Paulo Maluf é um
senhor Governador, reconhece o povo.
Vicente Limongi Netto — Brasilia (DF).

Cartas perdidas
Carta é uma coisa multo Importante.

Para quem fez e para quem recebe. Por
Isso, mesmo uma simples carta de notí-
cias e saudades deveria merecer o
cuidado de Um valioso documento. O
serviço dos Correios é um trabalho que
se paga em confiança, antes de sua exe-
cução. Não há como conferir se foi feito,
como foi feito e nem Se pode recusar o
pagamento quando o trabalho executa-
do não satisfez. Destarte este serviço
tinha de ser Irrepreensível e entregue a
gente responsável pelo simples feto de
estar pago antes de ser feito. No entanto,
o que acontece? Cartas sâo perdidas,
atrasadas e até violadas!

Mantenho correspondência como Ja-
pão, onde minha filha estuda. Nossas
cartas sáo datadas e numeradas. Em
cinco meses 15 cartas se perderam.
Quinze! São cartas bem sobrescritadas,
envelopes tamanho padrão, CEP corre-
to, letra bem legível, selo proporcional
ao peso e à distância, endereço de fácil
acesso... Tudo como manda o figurino.
Que mais seria preciso para uma carta
chegar ao seu destino? Na semana de
carnaval a entrega de correspondência

foi interrompida por cinco dias. Uma
carta que demora pode ocasionar gran-
des prejuízos. Cinco dias é muito tempo
para se parar um serviço que considero
de máxima importância. Mas a falha
seria menor se depois das férias carna-
valescas entregassem tudo o que ficou
parado. Porém, só nesta semana, cinco
cartas se extraviaram.

(...) É voz geral que os serviços dos
Correios melhoraram, se os freqüentes
aumentos de tarifas são tidos como ne-
cessários para a perfeita execução da
tarefa, se a empresa tem agora equipa-
mentos modernos e sofisticados é preci-
so procurar saber de quem é a culpa e
onde está a falha.

Gostaria de saber por que as cartas
da mesma origem para o mesmo destina-
tário, enquanto umas chegam em quatro
dias, outras levam seis. oito, 15 e até 30
dias. Gostaria de saber por que são en-
tregues mais rapidamente em bairros
distantes (como Jacarepaguâ) do que em
outros mais perto (como Tijuca). Gosta-
ria de saber que providências tomar e a
quem recorrer para que seja executado
um serviço pelo qual se pagou o justo
preço. Eu estou cobrando apenas o que
me é devido. Isabel Maria Serra — Rio
de Janeiro.

Veículos a álcool
Possuidor que sou de um veiculo de

passeio movido a álcool, produzido de
fábrica nessa condição, gostaria de dar
uma contribuição que, acredito, possa
ser muito útilpara-melhorar a aceitação
dessa opção de carburante em relação a
futuros compradores de veículos.

A entrada em serviço dos veículos a
álcool, paiece-me, não foi antecedida do
trabalho experimental necessário ao de-
senvolvimento de materiais resistentes
ao álcool para todos os componentes
que obrigatoriamente entram em conta-
to com o mesmo, principalmente o car-
burador. Também náo se desenvolveram
aditivos para o álcool carburante que o
tornassem menos corrosivo aos mate-
riais metálicos dos componentes acima
referidos, e aditivos para diminuir a for-
maçào de gomas. Há, ainda, a questão
do controle de qualidade dò álcool entre-
gue à distribuição, havendo a possibill-
dade de estar sendo misturado o álcool
de segunda e o óleo fusel, dois subprodu-
tos que podem depreciar o álcool carbu-
rante, sendo que o último é sabidamente
corrosivo e problemático quanto à co-
mercialização e armazenamento.

Logo após a compra, estando há três
dias na posse do veículo que adquirira,
resolvi sair do Rio de Janeiro e visitar
parentes em Niterói. No percurso a Nite-
rói, o motor começou a ratear e a só
funcionar quando bem acelerado. Jui-
gando que pudesse ser em conseqüência
de sujeira no carbürador, resolvi abri-lo,
o que tive eu mesmo que fazer, por ser
domingo. Para minha surpresa, consta-
tel uma grossa camada branca de produ-
tos de corrosão, nas paredes em contato
com o álcool. Tal camada, de tão espes-
sa, deveria ter-se formado durante perio-
do razoavelmente longo, provavelmente
durante a permanência nos pátios da
montadora e da concessionária, em que
o veiculo esteve abastecido com-uns
poucos litros de álcool.

No dia seguinte levei o veículo à con-
cessionária, para uma limpeza do carbu-
rador. Fiz a devida reclamação, ao ser
Informado que Isso ocorria sempre —
então, como é que me haviam entregue
um veículo sem a devida revisão? Pro-
vavelmente, problema Idêntico deve ter
ocorrido com quase todo comprador de
veiculo a álcool, os quais ao comentar o
assunto demovem muitos futuros com-
pradores de optar pelo tipo movido por
esse carburante alternativo.

Ao recebê-lo de volta da concessioná-

ria, aconselharam-me lá a colocar um
litro de querosene no tanque de combus-
tível, para cada 20 ou 40 litros de álcool
abastecido. Procurei informar-me com
motoristas de praça que dirigiam veicu-
los a álcool e tive confirmação de que o
uso de querosene eliminava o problema
de corrosão, além de melhorar o desem-
penho (naturalmente por avaliação a
olho).

Segui a receita e, realmente, o resul-
tado foi muito bom. Na maioria dos
postos de serviço que abastecem álcool,
é vendido querosene em embalagens de
um litro, principalmente nos da Petro-
brás, a preços que variam de Cr$ 100, por
tal embalagem de litro (de passagem, ou
tem gente perdendo dinheiro ou tem
gente explorando!!). Logo, ou a moda
pegou ou o querosene resolve. Acredito
na segunda alternativa. Se isto é verda-
de, e estão ai a STI — Secretaria de
Tecnologia Industrial — do Ministério
da Indústria e do Comércio, e a Divisão
de Motores, do CTA — Centro Técnico •
Aeroespacial (São José dos Campos),
que, podemos dizer, foram os responsa-
veis pela adoção do motor a álcool, repi- -.
to, estão ai para prová-lo tecnicamente e ..,
recomendar ostensivamente a solução
ou para oferecer outras alternativas, co-
mo a de aditivar adequadamente o ál- ~
cool, estabelecer padrões de qualidade '
do mesmo e promover o desenvolvlmen- "
to de materiais resistentes à corrosão, e ..
com isso, deixar os atuais e futuros usuá- -
rios convencidos de que o álcool seja,
efetivamente, uma boa solução como,,
carburante. Hugo L. Radino — Rio de
Janeiro.

Gratidão
Entre inúmeras criticas que se levan-

taram contra a classe médica do Grande
Rio, sinto-me na obrigação moral e hu-'
mana de publicar abertamente meus
pessoais agradecimentos e profunda ad-
miraçào pelo desempenho profissional
da equipe médica do Néo-natal do Hos-
pitai Municipal Miguel Couto (SMS).
Nem todos sabem da qualidade respon-
sável do atendimento que é fornecida à
classe mais pobre do Rio, quando têm
salvo prematuros de cinco até seis meses
de gestação, tendo assim demonstrado
com que carinho e dedicação tèm levado
o seu trabalho. Merece respeito e reco-
nhecimento de todos um hospital que
aos casos de maior emergência acolhe
com igualdade todos com uma excelente
equipe profissional. Kvetoslava H. da
Silva Campos — Rio de Janeiro.

A volta do Latim
Como a obrigatoriedade do ensino

profissionalizante no ensino de 2o grau
está à beira da morte, que tal se as horas
ociosas fossem preenchidas com aulas
de Latim? Desta forma, os alunos teriam
a oportunidade de praticar a táo neces-
sária ginástica mental, já que a estrutu-
ra da língua latina obriga o aluno a
pensar, a desenvolver o raciocínio lógico,
atributos esses tâo pouco desenvolvidos
nos dias atuais. Sérgio Fontes — Rio de
Janeiro.

Retrato do Brasil
Que magnífico exemplo de ação co-

munitâria demonstrado pelo caminhão-
guincho. dos Fuzileiros Navais (ou Mari-
nha), chapa branca XV-9321. Às 6h desta
manhã estavam iniciando trabalhos de
remoção de um Volkswagen GOL, parti-
cular, placa YR-7764, que poucas horas
antes havia-se espatifado contra uma
árvore, na Rua 24 de Maio, no Rocha.
Deveriam divulgar o telefone desse ser-
viço que, presumo, devesse ser estendido
aos demais cidadãos, naturalmente gra-
tultamente. Ivan Pereira — Rio de Ja-
neiro.
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Coisas da política

O metabolismo
(quase?) a salvo

Almyr Gajardoni

TOMEMOS 

o exemplo do
Sr Miguel Colasuonno.
Não fosse uma pequena

indiscrição, no tempo em que o
General João Figueiredo ainda
posava de candidato à Presiden-
cia da República, e teria ocupado
um lugar mais confortável no
Governo. Ainda assim, foi para a
presidência da Embratur com
muita disposição, e lá compor-
tou-se como um político disposto
a garantir com votos seu lugar na
vida pública, no futuro. Com
essa disposição, chegou a pensar
em candidatar-se ao Governo de
São Paulo; mas logo convencido
da inviabilidade de sua preten-
sáo, contentou-se com um lugar
de deputado. Nem isso conse-
guiu, e deixou passar o prazo de

dcsincompatibilização, manten-
do-se na Embratur certo de que
mais vale um pássaro na mão que
dois voando. .

Não é que o Sr Colasuonno*
sofresse um súbito receio da falta
de votos. Apenas ficou claro
que, graças aos recentes pacotes
de leis e emendas eleitorais pa-
trocinados pelo Governo, não
haveria lugar para ele na chapa
de candidatos do PDS. E assim
um tecnocrata convencido das
excelências das disputas eleito-
rais ficou no arquivo, pois o
processo político, tal como está
montado no momento não facili-
ta a renovação nas Casas Legisla-
tivas, nem nos quadros de dire-
ção partidária.

Tomemos agora o exemplo

do Sr Olavo Setúbal. Empresa-
rio, banqueiro de extraordinário
sucesso, atendeu ao apelo para
que empregasse suas muitas ha-
bilidades na administração da ci-
dade de São Paulo. Nomeado,
ele tomou gosto pela atividade
pública e, como o Sr Colasuon-
no, admitiu inscrever-se na vida
partidária e tentar conquistar no-
vas posições com o voto popular.
Também foi devolvido ao arqui-
vo — e ninguém precisa acreditar
que foi para lá porque o seu PP
moderado incorporou-se ao
PMDB radical, contra o seu vo-
to. Apenas o pacote eleitoral de
novembro, vinculando os votos e
obrigando todos os Partidos a
apresentarem candidatos a todos
os cargos inviabilizou o pequeno

PP paulista, uma agremiação ca-
rente de quadros com experiên-
cia e fundos eleitorais. Mesmo
que o PP sobrevivesse, o Sr Setú-
bal estava condenado ao arqui-
vo, porque nas condições do pa-
cote dificilmente seria eleito go-
vernador, ou senador, ou mesmo
deputado.

Como o Sr Colassuono, ou o
Sr Setúbal, centenas de vocações
subitamente desabrochadas para
a política eleitoral, sob o estímu-
lo da abertura, frustraram-se. E
veja-se que são justamente os
políticos mais notoriamente en-
gajados em garantir a base para o
andamento do processo de aber-
tura que, desde o pacote, deba-
tem-se num cipoal de dificulda-
des e frustrações. O Senador
Tancredo Neves, o Deputado
Thales Ramalho, o ex-
Governador Sinval Guazzelli.
mesmo o Governador Chagas
Freitas. Já o Deputado Francisco
Pinto, cujo radicalismo andava
perdido por falta de audiência, aí
está, secretário-geral de um
grande Partido, dando entrevis-
tas e fazendo discursos agora
novamente destinados a ruidosa
repercussão.

Ainda há mais. Obrigando
todos os Partidos a terem seus
candidatos, e amarrando cada
Partido aos seus próprios o*mdi-
datos, o pacote do Governo vai
necessariamente promover uma
grande dispersão de votos, de
modo que das urnas de novem-
bro sairão governadores que re-
presentarão no máximo 30% da
opinião pública de seus Estados
— e talvez até menos, como
ardorosamente deseja o Sr Paulo
Maluf. Pode ser que essa disposi-
ção legal fortaleça os Partidos,
tal como apregoou o legislador
do Palácio do Planalto, mas ela
certamente vai enfraquecer os
governadores estaduais — ou pe-
lo menos mantê-los tão pouco
representativos quanto os atuais,
que dispensaram os votos de seus
concidadãos para chegar aos res-
pectivos palácios.

Recém-empossado no Minis-
tério da Justiça, o Deputado
Ibrahim Abi-Ackel produziu
uma sonora frase de efeito, na
época de grande consumo. "De-

pois das eleições de 1982 — dizia
o novo Ministro aos que lhe
levavam preocupações quanto ao
andamento do processo político— o metabolismo do regime mu-

dará". Por confiar no acerto da
frase e náo necessariamente no
seu autor, o país se dispôs a
aceitar muita- coisa em nome da
necessidade de manter a tranqüi-
lidade para que as eleições fos-
sem realizadas. Esqueceu, por
exemplo, de cobrar a* identifica-
ção dos assassinos de Dona Lyda
Monteiro da Silva, a dedicada
secretária da OAB morta por
uma bomba postal destinada ao
presidente da entidade. E conse-
guiu até sufocar as gargalhadas,
diante do mofino inquérito,
aberto e logo fechado, a respeito
da malsucedida bomba que ex-
plodiu no Riocentro. Pois pelo
visto esse bom comportamento
geral náo foi suficiente, e foi
preciso mexer e remexer nas re-
gras da disputa, até torná-las ab-
solutamente incompreensíveis e
sem significado. Espante-se
quem quiser, mas o bolo ainda
não está pronto, e pode-se temer
que com mais algumas mexidas
ele terá atingido o ponto em que
já não provocará mudanças em
metabolismo algum. Se é que tal
ponto já não foi ultrapassado.

(Almyr Gajardoni é Editor Politico da Re-
vista Isto É

1

Os regimes políticos e o Brasil
Manoel de Oliveira Franco Sobrinho

Q UEREMOS o desenvolvimento, é
| verdade sentida e reclamada. Tanto
queremos, como também. merece^
mos. As condições do Brasil, não de

agora, mas de sempre, dáo-nos o resguardo
potencial necessário. Mas o engraçado, des-
de o Império, que não conseguimos estabili-
zar as instituições. Com a República, se
avançamos nas idéias, tornou-se impossível
consolidar as estruturas políticas. Ainda ho-
je se fala em reformas e mais reformas,
nenhuma delas dando solução às crises bra-
sileiras.
. Proprietários históricos de sete Consti-
tuições, de numerosos atos adicionais e ins-
titucionais, de emendas sucessivas nos tex-
tos quando vigentes, os brasileiros não tive-
ram sequer vinte anos de sossego com res-
peito aos fastos políticos. Sempre estamos
esperando mudanças sem antes conhecer as
causas, enfrentando custosas transforma-
ções plásticas sem saber do conteúdo delas,
dominados pela improvisação que a rigor
traduz rejeição diante da natureza social das
coisas.
i No Império, adotamos um parlamenta-
rismo à maneira européia, na República um
presidencialismo made nos Estados Unidos
da América. Até aí, tudo bem. No entanto,
embora os modelos fossem bons, os respon-
sáveis pela nação em tempo algum se livra-
ram dos artifícios institucionais, do casuís-
mo que tem sido uma constante nos momen-
tos de crise e nos instantes de comoções
intestinais. Não atuassem alguns homens
notáveis, até hoje não seriamos soberanos.

Se há um país, em que a democracia
escrita, sempre esteve em declínio, este pais
chama-se BrasilrAparentemeríte, vivemosá
doutrina democrática, embora a tônica da
personalização do poder. Confira-se, dadas
as nossas condições, que a sociedade brasi-
Íeira, mesmo se opondo, nunca libertou-se
do poder individualizado, criando através
dele pressupostos míticos de vassalagem,
subordinação, auliclsmo, como se de resto a
nação sem a tutela de alguns não pudesse
sobreviver.

Aliás, pelo menos na prática, somos dos
poucos bons discípulos de um excelente
teórico da democracia, Jean-Jacques Rous-
seau. Vale aqui o que ele disse. "Tomando o
termo no rigor da acepção, jamais existiu
democracia verdadeira e jamais existirá; é
coisa contrária à ordem natural que a maio-
ria governe e a minoria seja governada"
(Contrat Social, livro I, capitulo IV). Nunca
levamos a sério o modo de fazer leis políticas
e de executá-las com sensibilidade moral.

Nunca entendemos, tal como Maurice
Duverger hoje prescreve, que "o valor de um
regime depende amplamente do valor dos
homens que o compõem". Lisamente, em
tempo algum, confiamos a escolha dos go-
vernantes aos próprios governados. Aceita-
mos os processos autocráticos de escolha
dos governantes, permitindo por diversas
formas, "que a escolha dos governantes fuja
a qualquer ação dos governados", de manei-
ra a evitar as alternâncias do poder político.

Observando os regimes políticos, saneio-
nados no Brasil, sem nenhum esforço de

compreensão histórica, constatamos a ine-
xistència de bases racionais_Até-este ano da—
graça ,de 1982, não conseguimos sair da
autocracia para a democracia. Todos os regi-
mes adotados, desde a Independência, sob
aparatos democráticos, sugerem ao estúdio-
so formas governamentais de transição. Nu-
ma enganosa aparência de que seja possivel
justaposição entre autocracia e democracia.

Às vésperas da Segunda Guerra Mun-
dial, o Brasil e numerosas nações do Ociden-
te, em nome de uma democracia social, de
uma liberdade sujeita à servidão econômica,
não tiveram peias de aceitar o totalitarismo,
através do sovietismo ou do fascismo, como
se os regimes lá distantes vitoriosos, servis-
sem de roupagem a vestir povos diferencia-
dos na geopolítica, de estruturas orgânicas
diferentes, de culturas que haveriam de re-
jeitar as deformações impostas.

Todavia, não era apenas o pendor pela
imitação que estava presente, mas o auto-
cratismo histórico ou fisiológico determl-
nando posicionamentos em favor da perso-
nalização do poder. Tudo dentro de uma
velha tese, corrente no Brasil de hoje, de que
um governo só é forte, livre e estável, susten-
tado por um único partido político. Repou-
sado num partido único, no entanto, qual-
quer regime sem freios deságua no virtual
enfraquecimento das instituições.

Certa vez, em penetrante artigo publica-
do no JORNAL DO BRASIL, Tristáo de
Athayde, mestre das gerações deste século,
na pequena jóia intitulada Diálogo dos Ex-

tremos, afirmou que nossa ''humanidadeem
bloco, com suas civilizações sempre precá-
rias e mortais, chegou, em nossos dias, a
negar o próprio conceito de civilização e de
cultura". O que não dizer do quadro brasilei-
ro, por quatro centenários, retratando indi-
ferença pelos valores nacionais, falseando a
civilização ou desnaturando elementares
princípios de representatividade e legltlmi-
dade?

De qualquer modo, examinados os regi-
mes políticos impostos ou votados no Brasil,
sempre constituíram uma realidade secun-
daria. Contrariando as cartas constitucio-
nais, os governos sempre tenderam a refor-
çar prerrogativas e a ampliar sua capacida-
de de resistência, entre extremos que vão do
poder aos direitos sociais, pontos jamais
harmonizados pela submissão das regras
jurídicas aos privilégios governamentais, di-
tando-se um tipo de ordem de limitado con-
trole jurisdicional. Infelizmente, a história
não mente, e, muito menos, os fatos histó-
ricos.

Para onde estamos caminhando agora?
A oportunidade que se nos abre é sem
dúvida uma poderosa garantia de que novos
acontecimentos poderão surgir, mas que de-
vemos estar à altura deles se não quisermos
sofrer retrocessos negativos. Como não po-
demos, de pronto, rever as instituições ou
construir regime político a nível das verda-
des nacionais, a intenção que deve orientar
os eventuais responsáveis pelo poder tem de
orientar-se no sentido de manter lisura de

comportamento públicoy a exação lndispen- ~
sável à legitimidade das soluções populares.

As tarefas que se impõem à nação, e que
são imensas, embora dependam do regime
político, superam o querer ou não dos ho-
mens. Já em 1983, temos de enfrentar o
problema do equilíbrio dos podêres, as defa-
sadas estruturas administrativas, a deflniti-
va reforma judiciária, a Previdência Social,
uma economia sofrida pelo endividamento,
sem descurar da segurança interna e inter-
nacional. Doravante os riscos pertencem ao
Governo e às oposições, porque estamos
emergindo da noite para a claridade de uma
possível maturidade política.

Cabe ao Brasil deixar a companhia das
semidemocracias latino-americanas, aban-
donar os pronunciamentos e aceitar o vere-
dito das urnas, pois, na última década, as
coisas mudaram um pouco na América Lati-
na, levando para as ruas e à clandestinidade
grande massa da população antes silencio-
sa, caso náo queiramos, em virtude de fato-
res naturais, retornar ao fundo do poço con-
finando a nação a conhecidos padrões de
dominação de minorias preparadas para dis-
por ao arbítrio das coisas públicas em pro-
veito de grupos e classes.

Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, ex-Deputado
federal, é Catedrático da Universidade Federal do
Paraná, vice-presidente do Instituto Argentino-
Brasileiro de Direito Administrativo e professor Ho-
norário da Universidade Nacional Maior de São
Marcos, de Lima, Peru

r Mensagem de Roma
Dom Lucas Moreira Neves

44Eicedo demais — penso eu — para
definir o pontificado de João Pau-
lo II, mas não para apontar li-

nhas-mestras do seu amplo e audacioso pro-
jeto pastoral. Uma dessas se revela no extre-
mo cuidado que ele dedica aos sacerdotes.

É vigorosa e meridiana nele a convicção
de que quanto mais estes forem fiéis a um
alto ideal de sacerdócio, mais chance terá a
Igreja de crescer no coração do mundo para
o ministerium salutis que ela deve exercer
pro mundi vita. E este alto ideal, o Papa vai
buscá-lo nos documentos do Concilio.

Raramente um papa exprimiu tal con-
fiança no papel dos sacerdotes e levantou a
voz com igual freqüência, ardor e solicitude
para conclamá-los a uma exigente, generosa
e alegre realização do ideal. São testemu-
nhos disto as repetidas reuniões com o clero
de Roma, os encontros com os sacerdotes (e
memoráveis alocuções a eles) em cada país
que visita, as cartas de Quinta-Feira Santa
aos padres do mundo inteiro.

Com a sua aprovação de Papa, a Sagra-
da Congregação para o Clero publicou recen-
temente um novo documento—uma "Decla-
ração" — relativa aos sacerdotes. Perceberá
seu alcance e profundidade quem o ler no
contexto da solicitude de Joáo Paulo n pelos
ministros de Cristo e da Igreja.

O documento se refere à participação de
sacerdotes em certas associações.

A primeira palavra é de franco encoraja-
mento. Para viver melhor, num mundo qua-
se sempre hostil, um ideal exigente, para
crescer interiormente e assim dar-se mais
aos outros, é bom que os sacerdotes se asso-
ciem. Assim encontrarão uns nos outros ins-
piração, estimulo e ajuda.

E constante na história da Igreja o apa-
recimento de associações de sacerdotes.
Mestres espirituais de todos os tempos as
incentivaram. Concilios e Papas as aprova-
ram. Muitas existem há séculos.

Algumas nascidas como associações de
sacerdotes, sobretudo na França nos séculos
XVI e XVII, depois evoluíram para formas
de institutos da vida apostólica como os
Sulpicianos, os Eudistas, os Lazaristas. Ou-
trás se tornaram verdadeiras congregações
religiosas. O Concilio Vaticano II as realçou
como válidos instrumentos de aperfeiçoa-
mento dos sacerdotes.

A declaração louva e recomenda este
tipo de associações com a mesma energia
com que exclui e proíbe dois outros tipos que
contrastam com o primeiro. Sào vetadas as
associações de caráter político e as de cunho
sindical Por què?

Ha associações que, sem serem partidos
e ostentando iaeais de paz, de promoção

humana, de libertação, na realidade têm
inspiração e escopo políticos e forçosamente
envolvem os seus membros em uma ativida-
de política. Estas são declaradas inaceitá-
veis porque o sacerdote é, por vocação, prin-
cípio visível, sinal e artífice de comunhão. O
Concilio o afirma, retomando a constante
convicção da Igreja e, com igual clareza,
afirma também que não é mais construtor da
unidade um sacerdote que se enfeuda a
associações políticas que, por sua natureza,
geram antagonismos, separações e finalmen-
te a divisão.

São igualmente inaceitáveis associações
que, assumindo os moldes de sindicatos,
colocariam os sacerdotes — membros na
posição de funcionários, não mais de minis-
tros consagrados, transformando — observa
agudamente a declaração — a Igreja numa
empresa, os pastores em empregadores, o
ministério sacerdotal em mero contrato em-
pregaticio.

Uma simples reflexão mostra a funda-
mental subversão de valores que isso impli-
caria com relação às tarefas, à missão e
finalmente à vocação do padre.

Lendo e relendo a declaração, alegra-me
ver que no seu cerne está a identidade sacer-
dotal. É esta que se quer salvaguardar, antes
de tudo. E com a identidade quer-se defender
a eficácia apostólica e a fecundidade espiri-
tual do sacerdócio, pois está historicamente
demonstrado que as últimas dependem to-
talmente da primeira.

Ora, contra essa identidade profunda do
padre conspiram atualmente muitas forças
que seria necessário descobrir e eliminar.
Conspira, entre outras coisas, com uma força
arrasadora, uma concepção secularizante do
sacerdócio. Pondo na penumbra a dimensão
e a perspectiva sobrenaturais de sua missão
e reduzindo a um líder temporal, esta con-
cepção secularizante arrastará insensível-
mente mas inexoravelmente o padre a rei-
vindicações de direitos e vantagens que cer-
tamente nada têm a ver com o modelo deixa-
do pelos apóstolos. É essa concepção que a
declaração identifica nas mencionadas asso-
ciações que ela desejaria exorcizar.

Se é acertada a leitura que faço da decla-
ração, ela se inscreve no contexto mais am-
pio de uma desejada "conversão" — seja
lícita a palavra no tempo quaresmal que
estamos vivendo — de todos nós, ministros
de Cristo e da Igreja.

Meu voto final é de que, neste sentido, o
documento produza abundantes frutos.

Dom Lucas Moreira Neves, ex-Bispo-Auxiliar de S. Paulo e
ex-assistente do Movimento Familiar Cristão, é secretário da
Sagrada Congregação para os Bispos, no Vaticano.
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Olha como você concorre - cada
Cr$ 5.000,00 em compras de qual-
quer produto Lee - calças, camisas,
Jaquetas, malhas, botas e acessórios
- dá direito a uma cautela para os
sorteios da promoção Lee leva vooêla.
Sfio vinte chances para se ganhar.
Olha o que você recebe - passagens de
lda-e-voltaaté Madri, via Varig. Esta-
da de 16 dias, Hotel 3 Estrelas, com
direito a café e uma refeição.
Translados e ingressos para
os Jogos das Quartas
de Finais, Seml-Flnals

e Finais em Barcelona, Sevllha,
Madri e outras cidades de açor-
do com o calendário dos jogos.
Olha os dias dos sorteios - Sfio.
cinco sorteios, sempre pela ex-
tração da Loteria Federal, nas
seguintes datas: 14 de abril (86-
riee AeB);28 de abril (Séries Ce
D); 12 de maio (Series E e F); 26
de maio (Series O e H) e 09 de ju-

nho (8eries I e J). Em cada
uma destas datas teremos

quatro vencedores.
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Falecimentos
No Rio

Ana Matilde de Matos,
77, de infarto do miocár-
dio. Portuguesa, casada.

Laura de Alencar Lan-
din, 75, de infarto do mio-
cárdio. Cearense, solteira,
morava na Rua Gago Cou-
tinho.

Joáo Vieira, 76, de aci-
dente vascular-celebral.
Viúvo, aposentado do
INAMPS. Natural de Ala-
goas.

David Teixeira Guima-
ràes, 79, de diabete. Portu-
guès, viúvo, aposentado do
INAMPS. Morava na Tra-
vessa Petinia.

Eurico Dauzacker, 72, de
acidente vascular-celebral.
Aposentado, morava na
Avenida Nossa Senhora de
Copacabana.

Celidônia Barbosa
Frias, 82, de broncopneu-
monia. Solteira, morava
na Rua Carolina Machado.

José Maria, 54, de ence-
falite. Solteiro, feirante.
Morava na Rua André Ca-
valcânti.

Gilson Rodrigues Bezer-
ra, 24, de aneurisma. Sol-
teiro, escriturário. Carioca,
morava na Rua Joaquim
Martins. -

Cândida Alves, 76, de ar-
teriosclerose generalizada.
Sergipana, solteira.

Nos Estados
Joaquim Fecunda de Mi-

randa, 56, de insuficiência
respiratória aguda, no
Hospital Nossa Senhora
Aparecida, em Belo Hõrl-
zonte, MG. Aposentado,
casado com Josina Emilia
de Godoy, tinha cinco fl-
lhos: Júlia, Geraldo, Cre-
nisvaldo, José Maria e Rai-
mundo.

João Antônio Sampaio,
61, de insuficiência car-
diorrespiratória, na Santa
Casa de Misericórdia, em
Belo Horizonte. Mineiro de
Astolfo Dutra, era pintor.
Casado com Therezinha
Ferreira Sampaio, tinha
seis filhos: Jussara, Ubira-
jara, Ubiracy, Jurema, La-
ra e Ubiratan.

Nilza Torres de Leo, 58,
de caquexia neoplásica,
em sua casa, em Belo Horl-
zonte. Pernambucana de
Recife, do lar, morava em
Minas há vários anos. Ca-
sada com Afonso de Leo,
tinha três filhos: Marly,
Maurício e Marisa.

No Exterior
A Ita Ato, de doença do

fígado, em Lima, Peru.
Técnico japonês, revolu-
cionou o volibol peruano, a
quem se deve a consagra-
ção internacional de nu-
merosas jogadoras de clu-
bes diversos.

Jo Copeland, 80, em Ma-,
nhattan, Nova Iorque, de
colapso. Desenhista de
moda, sua principal inova-
çáo foi o costume de duas
peças, para ser usado sem
blusa. Suas criações eram
consideradas sofisticadas,
de bonitos detalhes e 11-
nhas simples.

Comerciante
sofre roubo
e seqüestro

Dois homens, um dos
quais com a farda da Poli-
cia Militar do Rio, seques-
traram e assaltaram o em-
presário Luís de Andrade
Flores, 57 anos, à saída da
sua empresa, Transportes
Master Ltda., na Rua Eu-
clides da Cunha, 582, Vila
São João, no município de
São João de Meriti. Após
roubarem Cr$ 433 mil e o
Opala Comodoro RV-4330,
os criminosos dispensa-
ram Luís, no bairro de Pa-
rada de Lucas.

O crime ocorreu ontem
de manhã. Esclareceu o
empresário aos policiais
da 64a DP (São João de
Meriti) que fora à transpor-
tadora buscar o dinheiro
da féria do dia anterior e,
ao sair, os dois homens
chegavam num Brasília
amarelo.

Pedreiro sem inimigos e Juiz não culpa pai adotivo
jogador sem nome morrem por se dizer pai legítimo e
na madrugada violenta mantém mandado de busca

Em lugares diferentes, foram assassinados ontem
de madrugada o dono de uma frota de caminhões de
mudanças, um pedreiro sem inimigos e um desconhe-
cido que jogava baralho. O dono dos caminhões
aparentemente foi vítima de assaltantes; do pedreiro
nada roubaram; e o jogador, segundo versão da
polícia, foi morto pela PM ao reagir, a tiros, a uma
batida no Morro do Borel.

Genival Guilherme da Silva, o dono dos cami-
nhões de mudanças, levou cinco tiros, na cabeça e no
peito, e seu corpo foi encontrado na pick-up W-8193
estacionada em lugar ermo perto da fábrica Taurus,
em Caxias. Saiu de casa ãs 23h de sábado e disse à
mulher que voltaria logo.
SEM INIMIGOS

Segundo o detetive
Abraão, da 59" DP, de Ca-
xias, ele foi achado no ban-
co da pick-up sem nada
nos bolsos, a náo ser do-
cumentos. A polícia encon-
trou uma testemunha,
cujo nome mantém em se-
gredo, que viu três homens

os supostos criminosos
correndo após o assassí-

nio. O carro estava estacio-
nado na Rua Elói Mendes,
bairro de Prainha, Caxias.

O pedreiro José Raimun-
do Rocha de Oliveira, que
segundo a família "nunca
teve inimigos", foi assassi-
nado por vários homens
que usaram armas de di-
versos calibres, também
na madrugada de ontem,
na esquina das Ruas Cam-
pos e Sào Gonçalo, em São
João de Meriti. O rapaz
(tinha 21, morava na Rua
Desembargador Geraldo
Toledo 230, casa 17, Vila
São Joáo, perto do lugar
onde foi morto.

O detetive Morvan, da
64a DP, disse que como na-
da roubaram do pedreiro,
o crime pode ter sido co-
metido por vingança. Mo-
radores das ruas próximas
contaram ter ouvido vá-
rios tiros e quando resolve-
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ram ir ver o que se passava
acharam José Raimundo
morto.

Do jogador do Borel, sa-
be-se apenas que vestia ca-
misa de malha e bermuda
azul, tênis e meias bran-
cas. Quando os PMs se
aproximaram da mesa de
carteado, ele teria reagido
a tiros, usando um Taurus
38. Os PMs, comandados
pelo Tenente Luís Cláudio,
do 6o BPM, prenderam Jo-
sé Barros Rodrigues, 24
anos; Francisco de Assis,
58 anos; João Severino da
Silva, 28 anos; e André
Cassiano, 18 anos.

FILHO DE PM

Foi internado em estado
grave, na noite de sexta-
feira, uma criança de dois
anos, Paulo Roberto Gazu
da Cunha, vitima de troca
de tiros entre o comercian-
te Paulo Martins e o moto-
rista de táxi 

'Edvaldo 
da

Silveira, na Estrada do
Pré, em Campo Grande. O
tiroteio foi provocado por
jogo de cartas.

Paulo Roberto, filho do
soldado PM Paulo Gazu
da Cunha, do Io BPM, foi
levado ao Hospital Rocha
Faria, e os dois homens
estão presos.

Porto Alegre — Embora o comerciante gaúcho
Darci Machado já tenha confessado que mentiu, ao se
dizer pai verdadeiro (em vez de adotivo) do menino
Samuel — levado contra a vontade de Darci para o
Paraguai, onde agora vive com seus pais verdadeiros
— o Juiz Paulo Heerdt afirmou ontem que o mandado
de busca e apreensão do menino só será recolhido se
ele (Darci) desistir de lutar pela posse do garoto.

— Por enquanto, o Darci não será transformado
em réu ou vilão — disse o Juiz da 3a Vara de Família e
Sucessão, de Porto Alegre, acrescentando: — Desde
os egípcios, ficou estabelecido que o pai verdadeiro é
aquele que educa, e não o que gera. A situação é
muito favorável ao Darci, que criou a criança por todo
este tempo. Todos os méritos são dele.
O ENCONTRO

Tempo
INPBCNPq — óM.m (20/03/82, — AE.

Na 3" Vara de Família,
Darci Machado encontrará
amanhã os verdadeiros
pais de Samuel, seus
cunhados Antoninho e
Adelina Policeno, para re-
solver definitivamente
quem fica com Samuel. O
encontro ficou acertado no
fim de semana, em Porto
Strõessner, na presença do
Cônsul brasileiro Gersom
Machado Cruz, que consi-
derou o caso "muito irô-
nico".

Em entrevista ao jornal
Zero Hora, o diplomata
disse que neste caso a
maior prejudicada é a
criança, "justamente por
excesso de amor. Tem dois
pais querendo ficar com
ela, mas só um é o verda-
deiro. Acho que o Darci
agiu de modo emocional e
acredito que a Justiça vá
resolver o assunto de for-
ma tranqüila".

Enquanto Juiz e Cônsul
se manifestam com simpa-
tia em relaçáo ao pai adoti-

vo do menino de cinco
anos, este último já disse
náo ter sido seqüestrado.
Segundo Samuel, quem o
levou, de ônibus e sem vio-
lências, de Porto Alegre a
Porto Strõessner, foi seu
primo, Adair, filho de Dar-
ci Machado. Disse que
Adair o convidou a ir pára
o Paraguai e morar com
seus pais. A criança deci-
diu aceitar.

Se, no entanto, ficar pro-
vado que Darci agiu de
má-fé, e que, na verdade, o
menino nâo foi seqüestra-
do, o comerciante poderá
ser denunciado ao Ministé-
rio Público por crime de
denunciação caluniosa.
Mas o próprio juiz não crê
que o comerciante venha a
ser denunciado por falsida-
de ideológica — dizendo-se
pai verdadeiro de Samuel,
quando na verdade era pai
adotivo — porque "a júris-
prudência náo considera
um crime alguém registrar
uma criança para criar,
uma vez que isto é conside-
rado um gesto nobre".
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No Rio
Parcialmente nublado a nublado com possível instabilidade
de caráier local e passageiro ao entardecer. Temperatura
em ligeira elevação. Ventos Este a Norte fracos. Máxima
31.ri, em Banttu c Santa Cru/; mínima 20,5. no Alto da Boa
Visla.
As chuvas — Precipitação em mm. Últimas 24 horas 0.0;
acumulada este més 53.5. acumulada este ano 357.7. e
normal mensal 133.1.
Ü Sol — nascerá as 5n57ii.it. e o ocaso será ãs I8h02min.
O mar — No Rio de Janeiro — Preamar 0lhl7min'l-3 e
O7h5lmin/0... Baixa-mar l..h(llmin 11.2 c 2(.h07min/q.0m —
Angra dos Reis — Preamar IK.h4fimÍn/l.2 e 07h47mia'0.3m
Baixa-mar I2h49min/l-jm e l")h37min/(..(lm —Cabo Frio
— Preamar lHhl3miivl.ini e ()7h24m/0.4m Baixa-mar
l..hlUmin/l.2m c I .h26m(llm. O Salvamar informa que o
mar está calmo com ãgua a 25 graus na Baía e fora da barra,
correndo de Leste para Sul. *

A Lua

DEBEin

Há uma zona de convergência inter-tropical sobre o
Oceano Atlântico, estendendo-se desde o litoral da África.
ate o litoral das regiões norte e nordeste do Brasil. Grande
parte das regiões centro-oeste. norte e nordeste aparecem
com a área branca indicando nebulosidade e chuvas isola-
das. Há uma frente fria. em dissipaçáo. no litoral da Bahia.
Uma nova frente fria está localizada no litoral de Santa
Catarina, estendendo-se até o Paraguai. As áreas brancas
que cobrem estas regiões indicam nebulosidade e chuvas
associada* ao sistema frontal. O Rio Grande do Sul. o
Uruguai e grande parte da Argentina aparecem com a área
escura indicando ausência de nebulosidade e temperaturas
elevadas.

Aj imagens do utélite meteorológico GÓES sáo rectbidu
diariamente pelo Instituto de Pesquisas Espadais (IN-
PE/CNPq), em Sáo José doa Campos (SP), transmitida» em
Infra-vermelho. As áreas brancas Indicam temperaturas
baixas e as áreas pretas, temperaturas elevadas. Conhecei.-
do-se a temperatura das áreas brancas e das áreas pretas
pode-se, com uma escala cromátlca, determinar as tempera-
turas da superfície da Terra, das massas de ar e do topo das
nuvens.

Minguante
até 24/3

Nova
25/3

Crescente
01/4

Cheia
08/4

Nos Estados

Serviço secreto da PM
prende mecânico acusado
de matar soldado a tiros

O mecânico José Maria de Oliveira, 23 anos, foi
preso ao amanhecer de ontem, por policiais do servi-
ço secreto da Policia Militar, acusado de ter assassi-
nado, na madrugada de sábado passado, o soldado da
PM Paulo Roberto Gomes Leopoldo, 25 anos, lotado
no 15° BPM, em Duque de Caxias.

As primeiras informações apontavam o mecânico
como assaltante, mas agentes do serviço secreto
disseram que o PM foi morto por José Maria, com dois
tiros — na cabeça e tórax — depois de uma discussão
num bar na Estrada do Porto Velho, em Cordovil. O
acusado foi preso na casa de seu irmão, na Rua
Marechal Marciano, 3029, em Bangu, onde a arma foi
apreendida.

Alimentos chegam a cidade
submersa de Rondônia e
morador morre de emoção

Porto Velho — Isolada do resto do Estado há três
dias em conseqüência do transbordamento do Rio
Madeira, a localidade de Mutum Paraná, a 180 quilo-
metros desta cidade, quase completamente submersa
pelas águas — uma pessoa morreu de emoção —
comemorou alegremente a chegada de quatro tonela-
das de gêneros alimentícios.

Enfrentando uma situação deseperadora, os 1 mil
habitantes do distrito de Mutum Paraná, que desde
ontem recebem assistência médica do barco Serin-
gueiro IV, com médicos e assistentes sociais, chora-
vam muito e atribuíam à "providência divina" a
distribuição dos alimentos provenientes da cidade de
Guajará Mirim, a cerca de 150 quilômetros de distân-
cia, e que foram transportados de caminhão até o
povoado de Bom Jesus, enfrentando atoleiros de até
cinco quilômetros, para daí serem conduzidos de
barcaças até aos flagelados.

Amazona* — Nub a exe. c/ chvs. esparsas. Temp.: estável.
Vemos: Norte traços. Mãv. 29.8: min. 22.1; Roraima —
Pie..nub. a nub. Temp.. estável. Ventos: NE tiacos. Máx.
31.6; min. 22.h: Acre— Pte. nub. a nub. d pnes. esparsas.
Temp.: estável. Ventos; calmos; Pará — Nub. d chvs.
esparsas. Temp.: estável. Ventos: variáveis fracos. Máx.
2M.4; mín. 23: Rondônia — Pte. nub. a nub. d pnes.
esparsas. Temp.! estável. Ventos: calmos. Máx. 31.6; min.
22.6; Piauí — Nub. c. pnes. esparsas no lt. Demais reg. pte.
nub. a nub. d pnes. isoladas. Temp.: estável. Ventos: NH/E
fracos. Máx. 31.7; mín. 21.6; Ceara — Nub. d chvs.
esparsas. Temp.: estável. Ventos: NE/E fracos. Máx. 30.5;
mín. 26.3. Rio G. do Norte — Nub cl chvs esparsas no
litoral. Demais reg. pte. nub. a nub. Temp.: estável.
Ventos: E fracos. Máx. 311.2; mín. 23.6; Amapá — Nub. a
ene. d chvs. esparsase trv. isoladas. Temp.: estável. Ventos
N fracos. Máx. 29. hmin. 23.4; Maranhão — Nub. d pnes.
esparsas no li. Demais reg. pte. nub. a nub. d pnes.
isoladas. Temp.: estável. Ventos: E fracos. Máx. 29.7; min.
23.5; Paraíba — Pte. nub. a nub. d pnes. no litoral e Oeste
do Estado. Demais reg. pte. nub. a nub. Temp.: estável.
Ventos: E fracos. Máx. 30.4; min. 25; Pernambuco— Pte.
nub. a nub. d pnes. no lit e Oeste do Estado. Demais reg.
pte. nub. a nub. Temp.: estável. Ventos: E fracos. Máx.
29.9; min. 25.3; Alagoas— Pte. nub. a nub. Temp.: estável.
Ventos: E fracos. Máx. 31.4; mín. 22.6; Serulpe— Pte. nub.
a nub. Temp.: estável. Ventos: E fracos. Máx. 30.2; min.
25.8; Bahia — Pte. nub. a nub. Nub. c/chvs. no Sul e Oeste.
Temp.: estável. Ventos: N fracos. Máx. 31.H; min. 25.4;
Mato <;. do Sul — Pte. nub. a nub. suj. a pnes. de chvs. e
possíveis trv. a tarde. Temp.: estável; Ventos: N/E fracos a
moderados. Máx. 29.4; min. 21.7. Distrito Federal/Brasília
— Pte. nub. a nub. c/ pnes. esparsas e trv. isoladas a tarde.
Temp.: estável. Ventos: variáveis fracos. Mín. 27; mín.
17.7; Minas Gerai.. — Nub. ainda suj, a pnes. de chvs.
esparsas principalmente ao entardecer ao Sul e Este do
Estado. Demais reg. pte. ub. a nub. Temp.: estável.
Venlm: BN fracos. Máx. 29.4: mfn. 19.4; Esp. Santo —
Ene. a nub. ainda suj. a pnes. de chvs. esparsas. Temp.:

xLv. áúô£:

VlNIO
NtVO*.
FRENTE FRIA*

CHUVAS

ANÁLISE DA CARTA SINÔT1CA DO INSTITUTO NA-
CIONAL DE METEOROLOGIA: Linha de instab. ao Norte
do Mato G. do Sul e Sul de Goiás. Outra linha ao Norte de
Sáo Paulo. Sul de Minas e Campos.
Frente fria em dissipaçáo no litoral de Espírito Santo à
altura de Vitória estendendo-se pelo Atlântico.
Outra frente fria de atividade moderada no Rio G. do Sul
estendendo-se pelo Atlântico c/atividade fraca.
Massa de ar tropical c/centro no Atlântico.
Massa de ar polar em transição p/tropical c/centro no
Atlântico.
Massa de ar polar c/centro no Atlântico.
Massa de ar tropical no Oceano Pacifico c/centro no mesmo.

estável. Ventos: S/E fracos. Máx. 27.8; min. 2.1.2; S_o Paulo
— Pte. nub. a nub. c/ instab. passageira a tarde. Temp.:
ligeira elevação. Ventos: Norte a E fracos a mod. Máx. 25;
mín. 17.5; Paran__ — Pte. nub. a nub. suj. a pnes. de chvs. e
possíveis trv. a tarde. Temp.: estável. Ventos: N/E fracos a
moderados. Máx. 24.1; min. 15.7; Sta. Catarina — Pte.
nub. suj. a chvs. passageiras no Sul e Oeste. Temp.: estável.
Ventos: Este fracos a mod. Máx. 28.4; mín. 21.2; RioG. ds
Sul — Pte. nub. ainda suj. a chvs. passageiras nas reg. dat
Missóes. planalto, serra do Nordeste e litoral Norte. Temp.:
estável. Ventos: E fracos a moderados. Máx. 29; mín. 20.8.

BRIGA

Segundo depoimentos
dos policiais que efetua-
ram a prisão, José Maria e
o PM estavam bebendo
quando um homem apare-
ceu e disse que tinha sofri-
do um assalto. Paulo Ro-
berto, que entrou para a
polícia há menos de um
ano, queria que a vítima
do assalto apontasse os
criminosos, para que pu-
desse prendê-los. Como o
denunciante desistiu da
idéia, o PM ficou revol-
tado.

Em dado momento, o
mecânico disse que Paulo
Roberto não podia pren-
der ninguém porque não
era policial. Para provar, o
soldado fez um disparo no
chão com sua arma. A dis-
cussão aumentou e José
Maria se atracou com o
PM e tirou sua arma. O
policial partiu em direção
ao mecânico, que fez dois
disparos contra ele. Socor-
rido, Paulo foi internado
em estado grave no Hospi-
tal Getúlio Vargas e mais
tarde transferido para o
Hospital Sousa Aguiar, on-
de morreu.

Funcionários de S. Paulo
preparam concentração de
protesto contra reajuste

Sâo Paulo — Sob a ameaça de enquadramento na
Lei de Segurança Nacional, feita pelo Chefe da Casa
Civil, Calim Eid, os funcionários públicos estaduais e
municipais preparam para hoje uma grande concen-
tração na Praça da Sé para marcar o primeiro dia de
greve da categoria, em protesto contra o reajuste
salarial de 40% a partir deste mês e outros 40% em
julho. Os funcionários reivindicam 140% de aumento.

Em São Paulo há 450 mil funcionários estaduais e
79 mil municipais. Os estaduais são representados
por 29 associações e o comando de greve, formado na
assembléia da última quinta-feira, inclui a participa-
ção de 56 regiões do Estado. Os municipais se reúnem
na sede da Associação dos Servidores Públicos Muni-
cipais. A Polícia Militar e o DOPS entram em pronti-
dão a zero hora de hoje para acompanhar o movimen-
to grevista e evitar distúrbios.

MORTE

Em conseqüência da
emoção da chegada de
equipes de socorro de ali-
mentos, o administrador
do distrito de Mutum Pa-
raná, Ataulfo Pereira da
Silva, 67 anos, sofreu um
ataque cardíaco, morren-
do instantaneamente. Ele
foi transportado para Gua-
jará Mirim amarrado às ca-
noas de aterrissagem do
helicóptero fretado pelo
Prefeito Municipal de Por-
to Velho, Sebastião Valia-
dares — onde será sepulta-
do amanhã. Os funerais se-
riam em Mutum Paraná,
caso o cemitério local náo
estivesse totalmente to-
mado pelas águas do rio
Madeira.

Segundo as informações
da Coordenadoria das
equipes de socorro e salva-
mento da Prefeitura de
Porto Velho, também a lo-
calldade de São Carlos, a
60 quilômetros desta cida-
de, continua submersa pe-
Ias águas do caudaloso
Madeira. Os moradores fo-
ram levados para os pon-
tos mais altos do povoado
e estão abrigados em bar-
raças de lona. Em Sào Car-
los, apenas a igreja não es-
tá submersa.

May May divulga no céu
seu amor por Taipan, entre

mo assim, foi afastada , c*hipótese de um estado de anúncios de roupas e cate
__»_¦-_-__»i*_-r___._-_<-».<__. Mrt ba.rfn At\ ¦*•

Em Porto Velho a situa
ção ainda preocupa. Mes

foi afastada

emergência. No bairro do
Triângulo, alagado há qua-
se uma semana, dezenas
de ratos — transmissores
da leptospirose — estão in-
vadindo as casas e provo-
cando pânico entre a po-
pulação.

Os moradores da vila
atingida — a menos de
dois quilômetros do Cen-
tro desta cidade — estão
sendo abrigados em esta-
belecimentos de ensino e
no centro social urbano do
bairro Nova Porto Velho.

COBRAS

No porto Cai NÁgua,
alagado pelo rio Madeira,
começam a surgir cobras e
jacarés, que deixam os
pescadores em pânico.

Para avaliar a gravidade
da situação no interior, o
Vice-Governador do Esta-
do, José Renato da Frota
Uchoa, acompanhado pelo
Prefeito Municipal Sebas-
tiáo Assef Valladares, e do
coordenador-geral das
equipes de socorro e salva-
mento, engenheiro Harol-
do Leite, percorrerá ama-
nhã, de helicóptero, as re-
giões mais atingidas.

Náo é só em Curitiba que os apaixonados fazem
publicidade do seu amor: durante uma hora, ontem à
tarde, na Praia de Copacabana, principalmente no
Posto Quatro, May May quis demonstrar ou ratificar
o seu, pagando Cr$ 45 mil para que um aviào levasse a
faixa que dizia: "Taipán eu te amo. Tua May May".
De alguns, a mensagem passou despercebida. Mas a
outros, como Rosana Claudino da Silva e Monique
Carla Lima de Góes, causou inveja, por não terem
recebido, ainda, declaração semelhante.

Ambas, a princípio, pensaram tratar-se do nome
de um surfista ou de propaganda de butique, porque
na hora havia outros aviões, com dizeres, sobre uma
marca de café, um curso de inglês e uma loja de
roupas. Depois, Rosana lembrou-se do caso dos na-
morados de Curitiba,"o da Sarinha" e pensou: "Agora
vai virar moda", o que acha maravilhoso. "De repen-
te, o amor ficará mais liberal, e o amor declarado será
aplaudido", afirmou.

Tromba~dágua em
Minas desabriga 120

MOBILIZAÇÃO
E DEMISSÃO

As categorias mais mo-
bilizadas do funcionalismo
estadual sáo as dos profes-
sores, médicos e funciona-
rios de hospitais. Na maio-
ria das associações que in-
cluem os diversos setores
do funcionalismo «estão
marcadas assembléias e
reuniões para todo o dia de
hoje.

No Hospital das Clínicas
— o maior complexo medi-
co-hospitalar da América
Latina, a situação é um

pouco diferente, pois fun-
cionários e médicos estão
em greve há quatro dias.
Dos 7 mil funcionários, se-
gundo o presidente da As-
sociação dos Servidores do
HC, An tomei Aleixo, esta-
vam paralisados até on-
tem 3 mil. A partir das 7h
de hoje, em várias comis-
soes, os funcionários irão
visitar todos os setores do
HC convidando os compa-
nheiros a aderirem ao mo-
vimento paredista, com
exceção dos de pronto-
socorro, atendimento de
urgência e casos graves.

Belo Horizonte — Uma
tromba-dágua em Conse-
lheiro Pena, a 400 quilòme-
tros desta cidade, no sába-
do, fez transbordar o corre-
go Joáo Pinto, que desá-
gua no Rio Doce, invadin-
do 30 casas e desabrigando
cerca de 120 pessoas, infor-
mou ontem a Coordenado-
ria estadual de Defesa
Civil.

Segundo a Cedec, que só
ontem recebeu a notícia,
um tremor de terra sexta-
feira, em Varginha, Sul de
Minas, não causou danos

materiais mas deixou em
pânico a população. Ano
passado, houve tremores
em municípios vizinhos.
Geólogos atribuem o fato à
formação de solo da re-
gião.

O último boletim da Ce-
dec registra, desde o dia Io
de outubro, em conseqüèn-
cia das chuvas, 54 mortes,
21 mil 307 desabrigados,
dos quais 3 mil 486 conti-
nuam sem casa. Os desa-
brigados de Conselheiro
Pena estão em casa de pa-
rentes e amigos.

AVISOS RELIGIOSOS

Paro outros formatos, con-
suite nossas agências do

JORNAL DO BRASIL

OSWALDO QUEIROZ DE SOUZA
MISSA DE 30 DIAS

tA 

família convida parentes e amigos para
a missa do 30° dia que se realizará no dia
23 de março de 1982 às 9:30 hs. na
Irmandade de N. S. do Rosário e São

Benedito dos Homens Pretos. Rua Uruguaiana,
s/n° Centro.

LUCIANO FERREIRA
MISSA 7o DIA

t 

LIGHT — Serviços de Eletricidade
S.A. comunica o falecimento de seu
funcionário LUCIANO FERREIRA e

convida parentes e amigos para a Missa de
7o Dia que fará celebrar, hoje, dia 22 de
março, às 19h30min., na Paroquia São
Vicente de Paula, na Av. Alvares da Rocha,
53 — Engenho da Rainha. (P

MULHER MADURA

O proprietário da Propa-
ganda Aérea Noir, coman-
dante Noir Martins da Sil-
va, não soube dizer o nome
da pessoa que contratou
os serviços de avião, por-
que — declarou — tudo foi
tratado com o seu diretor
comercial, que estava fora
do Rio. Há informações de
que May May seria mulher
madura, apaixonada por
um surfista, o Taipan. O
Comandante Noir decla-
rou só saber da recomen-
dação de que, das 14h às
15h, o avião passasse pela
Praia de Copacabana, de
preferência pelo Posto
Quatro.

Tudo foi seguido à risca
e, no horário combinado,
quando o movimento na
praia era reduzido, a faixa
com letras pretas e verme-
lhas sobrevoou o local, ex-
pondo publicamente o
amor de May May. Muitos
nem perceberam, talvez
porque a propaganda aé-
rea, principalmente a co-
mercial, já se tornou roti-
na, mas houve quem tives-
se a atenção despertada
pelo modo original de se
declarar amor a alguém. O
comandante Noir disse
não ter sido esta a primei-

ra vez e lembrou até o caso
que virou tema de uma
crônica de José Carlos de
Oliveira, publicada no
JORNAL DO BRASIL.

Rosana Claudino da Sil-
va, desempregada, e sua
amiga Monique Carla Li-
ma de Góes, funcionária
da Petrobrás, acharam "le-
gal" a iniciativa de May
May que, se virar moda,"vai causar uma poluição
visual com outdoors e
aviões com faixas espalha-
dos pela cidade". As duas,
de 22 anos, e freqüentado-
ras habituais de Copaca-
bana, fariam o mesmo, se
tivessem dinheiro, mas
gostaria muito mais de re-
ceber uma declaração.

Classificaram como "ge-
nial" a idéia do arquiteto
Solano que, para recon-
quistar a namorada Sari-
nha, espalhou outdoors
pelas ruas de Curitiba:"Despertou a atenção da
garota dele e ela viu o
grande amor que ele tinha
por ela", afirmou Rosana.
As 15h, quando as duas
estavam indo embora, o
aviào com os nomes de
May-May e Taipan desapa-
receu, porque, naquela ho-
ra, para a publicidade, o
amor dos dois tinha aca-
bado.

Trio levava
metralhadora
em bicicleta

Durante cerca de três
horas o ambiente na 34°
DP, em, Bangu, esteve ten-
so porque os policiais de
serviço na madrugada de
ontem náo queriam autuar
(sem explicar por que) três
indivíduos presos na Es-
trada do Viegas, em Sena-
dor Camará, com uma sub-
metralhadora calibre 380,
semelhante à que matou o
ex-policial Mariel Mariscot
de Matos.

Os presos sào Eliseu
Monteiro Cerqueira, 26
anos, Antônio de Morais
Bonfim, 37, e Ezequiel
Monteiro Cerqueira, 31, to-
dos moradores na Rua do
Registro, em Senador Ca-
mará. Eles estavam de bi-
cicleta e despertaram sus-
peitas no cabo Quintani-
lha e soldado Barreto, da
radlopatrulha 54-0616, do
14° Batalhão da Polícia
Militar.

V. Kennedy
desfila
contra

Ao som da bateria do
Unidos do Galo, bloco do
bairro, cerca de70 morado-
res da Vila Kennedy reco-
lheram 5 mil 500 assinatu-
ras como parte da campa-
nha iniciada dia 6, pela
Amovik (Associação de
Moradores da Vila Kenne-
dy), e que reivindica ilumi-
nação, saneamento, edu-
cação, asfalto em 36 ruas e
transportes.

A presidente da associa-
ção, Vilma Costa Tavares,
após assembléia no Teatro
Faria Lima, acompanhou
o bloco que empunhava
uma faixa criticando o va-
láo, ao longo da Avenida
Etiópia, com o nome de
Rio das Sardinhas: "Nossa
força, nossa união! Vamos
.acabar com o valão!"

vala

HÉLIO
VIEIRA DA FONSECA

MISSA DE 7° DIA

tYedda 

Maria Quadros da Fonseca e as
Famílias Vieira da Fonseca e Moutinho
Quadros convidam para a Missa de 7° Dia
por alma de seu querido HÉLIO a ser

celebrada às 12 horas do dia 23, amanhã, na
Igreja N.S. do Rosário à Rua Uruguaiana.

f__

TURISMO
QUARTA-FEIRA
CADERNO B
JORNAL DO BRASIL
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ECONOMIA/ NEGÓCIOS
Alarma doméstico

* -

eletrônicoalerta
assalto à polícia
v,n Angela Caporal

Porto Alegre — Numa época em que os assaltos
aumentam em proporções assustadoras colocando
cada vez mais em risco a segurança das famílias, nada
mais garantido do que dispor, em casa, de um sistema
de alarma eficiente, imperceptível ao ladrão, com a
vantagem, adicional de estar ligado a uma central de

) policia e que pode ser acionado camufladamente.
A Parks Equipamentos Eletrônicos Ltda., empre-

sa gaúcha, desenvolveu este tipo de alarma, o Sincro-
tel-02, que funciona à base de ondas de rádio transmi-
tidas pela linha telefônica mas que não interferem no
uso normal do telefone porque são inaudiveis e ape-
nas perceptíveis quando decodificadas. O sistema
estará em funcionamento ainda este mès em São
Paulo, operado pela Telemergència, que alugou o
equipamento de transmissão e alarma da Telesp, que,
por sua vez, o adquiriu da Parks.

Segurança
A Telemergència atenderá inicialmente 600 usuá-

rios entre joalherias, empresas e residências particu-
lares e estará ligada à central de policia, corpo de
bombeiros e pronto-socorro para atender às diferen-
tes ocorrências. Esta central de recepção evita os
tradicionais trotes porque atende apenas aos seus
clientes.

Tão logo o alarma é acionado, uma máquina
impressora — ligada a uma central de processamento— indica o nome do usuário, endereço, telefone e
ainda o tipo de ocorrência: assalto, incêndio ou emer-
gência médica. Para utilizar os três serviços o usuário
terá diferentes canais a serem acionados ou apenas
um, dependendo tia sua escolha.

Se por algum motivo a linha telefônica for corta-
da, quer por pane ou sabotagem, a máquina impresso-
ra indicará que o transmissor de determinado cliente
está com defeito e uma equipe irá ao endereço para
yprifinar n qnp rpalmpntp ap.nntpopn Q pqnipnmpntr^
transmissor fica acoplado à linha telefônica do usuá-
rio e localizado em algum ponto estratégico paraevitar que seja percebido pelos assaltantes.

Ao transmissor são ligadas as linhas acionadoras
que podem ser pedais ou botões que ativam o sistema.
As linhas — uma, duas ou três — têm sua instalação
camuflada e são colocadas após um estudo que é feito
pela central de emergência — em Sáo Paulo é a
Telemergència — dos pontos mais vulneráveis do
local como portas, janelas ou banheiros onde tradicio-
nalmente os ladrões costumam prender os funciona-
rios no caso de assalto a empresas.

Desta maneira se uma dona-de-casa ou sua em-
pregada for surpreendida por um ladráo quando vai
abrir a porta pensando se tratar, por exemplo, de um
vendedor, poderá discretamente acionar o botão ins-
talado na entrada e que, silenciosamente, ativará o
alarma que será recebido pela central e transmitido à
polícia.

Quando o usuário não se encontrar em casa ou
para que o sistema funcione também à noite quandoas empresas estáo fechadas e, portanto, sem ninguém
para acionar o alarma, são colocados sensores nos
considerados pontos vulneráveis que também ativam
o alarma. A central de recepção mantém contato
permanente com a polícia, bombeiros ou pronto-socorro através de linhas privativas de telefone ou
outros sistemas de comunicação permitindo que, no
máximo de quatro segundos, desde o comunicado do
usuário, as ocorrências sejam informadas no órgão
competente.

Na opiniào do diretor-geral da Parks, Paulo Rena-
to Ketzer de Souza, "para o usuário, o aluguel do
serviço custa menos do que manter um vigilante
durante 24 horas". O sistema Sincro tel-02 foi vendido
à Telesp por Cr$ 80 mil, preço de cada canal que inclui
o funcionamento desde o ponto de geração do alarma
até a recepção.

Contudo, ele desconhece quanto a Telemergència
cobrará por seu serviço. A Parks tem capacidade para
produzir 300 canais/mês mas pode aumentar sua
produção de acordo com a demanda. Paulo Renato
Ketzer de Souza espera que a experiência da Telesp
estimule outras companhias telefônicas a adotarem
este sistema de alarma.

Parles
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A máquina impressora e a concentradora
eletrônica de linhas, na central telefônica,

registram o alarma do usuário

Safra gaúcha de soja tem
quebra de 30% e prejuízo
chega a US$ 3,5 bilhões

« Porto Alegre — A safra gaúcha de soja, já em fase
de colheita, terá uma quebra de 30% em relação à do
ano passado, com uma perda de 1 milhão 800 mil
toneladas, correspondentes a cerca de CrS 50 bilhões
(cerca de 3 bilhões 500 milhões de dólares), devido a
duas estiagens ocorridas em janeiro e neste mès de
março, informou o presidente da Fecotrigo, Jarbas
Pires Machado.

Com essas perdas, a colheita da soja gaúcha será
em torno de 4 milhões 300 mil toneladas, segundo
levantamento feito pela Fecotrigo. A área cultivada
teve um acréscimo de 7% em relação à inicialmente
prevista de 3,8 milhões de hectares. Além disso, a
produtividade também perdeu 237c, muito além do
esperado pelos produtores gaúchos.

O presidente da Fecotrigo, Jarbas Machado, con-
¦taera que essas quebras terão efeito negativo sobre aeconomia gaúcha e balança comercial do pais. Alémdisso, os preços do produto no mercado interno estáoreduzidos, em função das baixas cotações no mercadointernacional, e os produtores terão neste ano menorvolume de crédito para estocar e comercializar sua
produção.

rfV*™?^
Fernando Pereira

Engenheiros sem emprego j
querem limitar escolas

A nova margarina da Gessy conquistou 10% do mercado carioca

Gessy pesquisa e faz margarina
especial para o clima carioca

São Paulo — O imperador da França Napoleão
TH perdeu a guerra contra a Prússia em 1870 e teve
de devolver o Governo aos republicanos franceses.
Mas a margarina, o produto de origem vegetal queimaginou para enfrentar com maior tranqüilidade
as agruras das longas campanhas bélicas e como
substituto da manteiga, continua até hoje sendo
objeto de uma acirrada disputa. Quem lembra a-história é.Paulo Heise, gerente, de marketing da
Van Den Bergh — a divisão de produtos alimentí-
cios da Gessy-Lever que entra no mercado carioca
de margarinas com a Adorella, para desbancar o
reinado da Claybom, da Anderson Clayton.

No fundo, como em 1870, o dilema continua o
mesmo: dar maior resistência a um produto, ade-
quando-o às condições climáticas locais. Na época
de Napoleão, tratava-se de descobrir um substitu-
to para manteiga — alimento rico em energia e
proteinas — que demorasse mais tempo paraestragar e pudesse aumentar as tropas durante os
meses de guerra. Coube ao químico Hippolyte
Mege-Mouries descobrir uma mistura de gordurascom solução aquosa que, por ter nódoas na super-
ficie semelhantes a pérolas, acabou por se chamar
margaron (pérola, em grego).

Novo produto
Em 1981, o problema da Van Den Bergh foi

colocar no mercado um produto capaz de destro-
nar a Claybom — uma das margarinas cremosas
de maior resistência e líder na preferência carioca,
mesmo correndo o risco de ter diminuída a venda
de uma outra marca sua, a Doriana. A Adorella
resiste mais ao calor—certamente, se for colocada
na mesa, demorará mais tempo para derreter—e é
um pouco mais salgada que as demais.

A nova margarina foi lançada no Rio em
outubro — escolhido como mercado-teste exata-
mente pelas dificuldades criadas com o domínio
da Claybom — e já abocanhou, graças a um forte
esquema promocional, 10% da preferência do con-
sumidor (o mercado carioca é o de maior consumo
per capita de margarina no pais: dois quilos porano).

Sônia Carvalho
Ter essa fatia de mercado era o objetivo da

divisão Van Den Bergh para o final do ano. O
aparente êxito provocado pela antecipação das
metas é visto com cautela por Paulo Heise.

A briga entre a Claybom e a Van Den Bergh
pelo mercado de margarinas remonta à história da
introdução do produto no pais. Quando o químico
francês Mouries descobriu a margarina para Napo-
leão, no ano-seguinte a patente foi comprada por
Anton Jungers, um mercador holandês de mantei-
ga que posteriormente formou, através de associa-
ções, a Van Den Bergh. Essa empresa enfrentou,
porém, sérios problemas com a concorrência na
compra de matéria-prima — óleo de palma vindo
da África — disputada também por um produtor
de sabão da Inglaterra, Lord Lever. A saida para
acabar com a discussão foi uma nova sociedade,
surgindo a Unilever.

Em 1934, a Lever veio para o Brasil fabricar
detergentes. Aqui também enveredou pelo cami-
nho das associações e, com os irmãos Lever, for-
mou a Gessy-Lever. Embora tivesse sido a primei-
ra indústria a fabricar margarina no mundo, a
Lever náo apostou de início no mercado brasileiro.
As taxas de 10% a 12% ao ano — enquanto todo o
resto da indústria de alimentos apresenta taxas
históricas de crescimento próximas ao índice de
crescimento vegetativo da população.

Outras empresas passaram a disputar o filão:
além da Anderson Claytom e Gessy Lever, a
Samrij e a Sanbra lançaram suas marcas. O seg-
mento de margarinas duras tendeu a apresentar
crescimentos menores —- no ano passado, as ven-
das caíram 15%. Mas as margarinas cremosas,
vencida a resistência inicial do consumidor diante
de um produto com características desconhecidas
e com prejuízo para o status (já que era o substitu-
to barato da manteiga), cresceram a taxas de 5%.

Hoje, no Brasil, esse mercado movimenta Cr$
35 bilhões (dados de setembro de 1981). São consu-
midas anualmente 150 mil toneladas e o consumo
per capita — 1,7% — é três vezes superior ao da
manteiga.

Belo Horizonte — Com 12%
dos 35 mil engenheiros do Esta-
do desempregados e o restante,
na maioria recebendo salário
até 40% abaixo dos pagos no
Rio e São Paulo, o presidente
da Sociedade Mineira de Enge-
nheiros, Aloísio Marcos Vas-
concelos, só vê uma saida paraamenizar a crise social da cias-
se: o Governo proibir a criação
de novas escolas de Engenharia
e limitar as vagas nas exis-
tentes.

— O mercado, quer em Belo
Horizonte, no Rio ou em Sáo
Paulo, está por demais satura-
do e não comporta mais tantos
engenheiros disputando su-
bempregos, o que só contribui
para aviltar os salários da cias-
se — diz o presidente da SME,
que levou ao Ministério da Edu-
cação e Cultura seu ponto-dé-vista, "porque dessa forma es-
tamos tentando secar a fonte
geradora do problema, pois o
Governo náo planeja uma eco-
nomia voltada para o em-
prego".

Salário minimo
Em Minas existem cerca de

20 escolas de Engenharia, queanualmente formam em média
6 mil engenheiros. Entre os 4
mil 200 desempregados, segun-
do dados de dezembro do
CREA-MG, a maioria é forma-
da por engenheiros civis, eletri-
cistas, mecânicos, agrônomos
e geólogos. Os menos afetados
são os engenheiros de minas. O
presidente da SME observa,
porém, que a maioria dos 4 mil
200 não está completamente
inativa.

Nairo Alméri
Uma parcela aceita o su-

bemprego de desenhistas, ele-
tricistas ou técnico mecânico,
com isso aviltando o salário
profissional garantido por lei
para o engenheiro.

Segundo a Lei 8 194, de 24 de
dezembro de 1966, o salário ini-
ciai do engenheiro por seis ho-
ras diárias trabalhadas nunca
deverá ser inferior a seis sala-
rios mínimos, e por oito horas,
oito e meio salários-minimos,
Cr$ 71 mil 568 e Cr$ 101 mil 388.Empresas sólidas como a Cons-
trutora Andrade Gutierrez e a
Construtora Mendes Júnior,
que além dos salários oferecem
outras vantagens a seus empre-
gados, e órgãos do Governo,
como o Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais, Institu-
to de Desenvolvimento Indus-
trial de Minas e a Fundação
João Pinheiro, pagam salários
equivalentes a 14 mínimos —
Cr$ 166 mil 992.Para conseguir hoje, em
Minas, um bom salário, entre
Cr$ 400 mil e Cr$ 450 mil, o
engenheiro precisa tér uma ex-
pertencia de 15 anos — diz o
presidente da SME.

Pelos estudos da entidade, o
salário médio pago para um en-
genheiro experiente hoje em
Belo Horizonte é de Cr$ 226 mil,
contra Cr$ 300 mil no Rio eCr$
330 mil em São Paulo.

Para Aloísio Vasconcelos, a
exemplo das lideranças classis-
tas de outros setores, o desem-
prego entre os engenheiros, in-
dependente da crise conjuntu-
ral, é culpa do Governo.O Governo federal náo
tem feito politica de emprego,
ou seja, não tem planejado a
economia — diz.

Fotoi Waldemar Sabino
i^MM!^''Sx-_W^mmmM_W^'M^viSf; ¦ :¦.

___mÊ&\ ** *4_^^B_Ís_SS

:-.'_v_^S$£§>^^^| ______________________%<$_&K V&Sra -**«hÍíHBBB^^^BÍ gBS»^tiJ3Ba!WBS

Hiran deixou o Estado Aloísio culpa o Governo

Solução para salário
baixo foi criar empresa

-O pequeno sobrinho de Napoleão-
Filho de Luis Bonaparte,

irmão de Napoleão Bonaparte
ou Napoleão I, e Hortênsia de
Beauharnais, e portanto sobri-
nho do famoso guerreiro, Na-
poleão III, O Pequeno, como
era chamado por Victor Hugo,
nasceu em 1808 e morreu em
1873 exilado em Arenenberg,
na Suíça. Com a morte do Du-
que de Reichstadt, em 1832,
tornou-se a esperança do Par-
tido Bonapartista.

Quando a II República
francesa foi instalada, em
1848, conseguiu eleger-se
deputado e, explorando o me-
do dos conservadores com o
progresso dos operários, e a
ameaça socialista, consegue
ser eleito em dezembro do
mesmo ano Presidente da Re-
pública por sufrágio universal.

Em dezembro de 1852 é pro-

Retrato de Flandrin (1809-1864)
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Napoleão lll
(1808-1873)

clamado o Império e Luis Na-
poleão toma o nome de Napo-
leáo HI. Apoiado pela burgue-
sia, o clero e o exército, com o
tempo Napoleão se indispôs

com as três classes, tendo que
fazer concessões ao operária-
do: concedeu o direito de gre-
ve, passou a lei de imprensa e
permitiu a liberdade de reu-
nião.

Foi, entretanto, a guerra
contra a Prússia que acabou
com sua vida política. No pia-
no externo, sua única vitória
foi na guerra da Criméia, em
1856, contra o Tzar russo. Em
1870, resolveu declarar guerra
à Prússia depois de uma derro-
ta no México, em 1867, quando
as tropas francesas foram éx-
pulsas.

Derrotado pela Prússia em
quatro batalhas, ele capitulou
em Sedan e, desmoralizado pe-
los fracassos militares, foi de-
posto pela Assembléia que
voltou a proclamar a Repúbli-
ca, em 1870.

"Se eu continuasse empre-
gado do Estado, estaria ga-nhando hoje uns Cr$ 150 mil
por mês", estima Hiran Moreira
da Silva, 27 anos e formado em
1976 pela Escola de Engenharia
Civil da UFMG, que preferiutrabalhar por conta própria,montando com um amigo uma
pequena firma de construção,
que este ano deverá faturar no
minimo Cr$ 100 milhões, cresci-
mento de 233% em relação a
1981.— Nosso lucro liquido deve-
rá ficar entre 15% e 20% do
faturamento, que usaremos na
formação de capital, de giro,
principalmente com aplicações
no over-night — comenta. Isso
significa que deverá dividir
com o sócio entre Cr$ 15 mi-
lhões e Cr$ 20 milhões, enquan-
to sua renda como funcionário
do Estado seria este ano de Cr$
1 milhão 800 mil.

Recusa Cr$ 300 mil
O primeiro salário de Hiran

da Silva, ao ingressar na Comis-
sáo de Construção, Ampliação
e Reconstrução de Prédios Es-

colares do Estado — CARPE —
era de Cr$ 9 mil, aumentando
em 33% oito meses depois —
Cr$ 12 mil, quando preferiu sair,
em fins de 1976.

— Hoje estou bem melhor a
nível pessoal, minha situação é
razoável. Mas pensei durante
cinco anos e hoje náo aconse-
lharia ninguém a trabalhar na
iniciativa privada com empresa
pequena, principalmente porfalta de capital de giro e porqueo Governo, o cliente mais im-
portante, náo define sua políti-ca de forma clara.

Ele acrescenta que hoje nàoretornaria a uma empresa paraganhar Cr$ 300 mil por mès,"porque minha firma já é velha
e eu tenho alta experiência nomercado das pequenas empre-
sas de construção civil. Paravocê ter uma idéia, estamos em
março e a Engeplan (sua firma)
já tem em carteira Cr$ 70 mi-lhões para este ano".

Com uma funcionária, um
responsável pelo escritório, um
estagiário, ele e o sócio, a em-
presa de Hiran da Silva tem um
custo fixo administrativo men-
sal de Cr$ 600 mil.

O que o capitalismo do começo do século tem a ver com
os selvagens de Papua? A Internacional de Seguros
responde com o próximo capítulo de A Era da Incerteza.
O Comportamento e a Moral
do Capitalismo Selvagem.
Hoje, na TVE às 10 da noite.

Neste capítulo, Galbraith vai mostrar como
agiam os capitalistas do começo do século,
reconhecendo neles a mesma selvageria dos ritos
tribais mais primitivos.

Galbraith comenta ainda as idéias e os
pensamentos de economistas da época como
Matthew Josephson, Ida Tarbell, Gustavus Myers
e Henry Adams.

A ética empresarial deste tempo será
retratada por 

"barões" como Big Jim Fisk, Jay
Gould e Cornelius Vanderbilt.

Você vai ver como o mundo de negócios
pode ter muito em comum com a selva. Pode até
ser regido pela mesma lei: a do mais forte.

Isto você não pode perder.

A ERA DA INCERTEZA
IA1AVIS4U 1'ISSÜAL Ul JOHN KENNE IHGALBKAIIH
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Informe Econômico

A dialética da OPEP
O Ministro saudita Ahmed Yamani, justifica

suas múltiplas titulações universitárias em Eco-
nomia ao defender uma política de redução de
produção sem cortes nos preços do petróleo.
Para ele, uma drástica diminuição dos preços
apenas prepararia uma terceira grande crise do
petróleo, similar às de 73 e 78.

Há uma explicação: uma queda muito gran-
de nos preços estimularia nova euforia de consu-
mo. Seria uma nova irrealidade dos consumido-
res, até que os produtores decidissem um novo
tratamento de choque.

Por isso, Yamani explicou a decisão da
OPEP — diminuir a produção e manter o preço-
base — como vantajosa aos consumidores. Es-
queceu de dizer que a vantagem virá a prazos
mais longos do que seria uma redução drástica de
preços.

Opinião americana

O diretor do Departamento de Pesquisa
Sobre Utilização de Biomassa para Fins Energé-
ticos do USDA — Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos, Gus Walhgreen, disse on-
tem que o Proálcool teria razão de ser até se os
carros a álcool não dessem certo, porque o
combustível teria grande utilização nas indús-
trias, como substituto dos derivados de petróleo.'¦£ Ele é o coordenador, pelo USDA, do Semi-

l nário Internacional Floresta/Energia, que come-
I ça hoje em Belo Horizonte e nos Vales do
? Jequitinhonha e Rio Doce. Disse que os pesqui-
I sadores norte-americanos e do mundo inteiro
. acompanham com grande interesse o programa
| brasileiro de substituição de energia. E acredita"¦ que as próprias Sete Irmãs do petróleo estão
g atentas e querendo participar do programa.
* Cooperativa de álcool

Uma destilaria de álcool de Goianésia, em
Goiás, foi implantada pela Brasálcool, que tem
como acionistas várias empresas privadas e a
Petrobrás Distribuidora, está sendo transferida
na sua totalidade para agricultores dà região que
formaram uma cooperativa para gerir a usina.

A destilaria tem capacidade de 120 mil
litros/dia e segundo o presidente da Brasálcool,
Francisco de Barros, "é um exemplo de como a
iniciativa privada pode avançar e de como o

; Proálcool é um fator de desenvolvimento".

Previsão sombria
Estimativa feita pelo presidente da ABDIB' (Associação Brasileira para o Desenvolvimento

das Indústrias de Base) e vice-presidente da
Dedine, Waldir Gianetti, é de que o setor
produtor de destiladas tem hoje encomendas
para até setembro.

— Quando setembro vier, a situação ficará
s preta, caso não se altere a política do proálcool e

se dê a prioridade que o programa merece —
alertou Gianetti.

Previsão otimista

O presidente da Anfavea, Newton Chiapari-
ni, é de opinião que com a assinatura de novos
contratos Befiex pela Ford, Volkswagen e Volks-
wagen Caminhões, é quase certo que nos próxi-
mos 10 anos, a indústria automobilística exporte
mais de 20 bilhões de dólares em veículos.

Encomendas à Cobra
O presidente da Empresa Digital do Brasil e

também presidente do Unibanco, Roberto Bor-
nhausen, revelou que as encomendas no valor de

,., Cr$ 1 bilhão em minicomputadores da Cobra
para instituições financeiras, já foi concretizada.

-, — Agora vamos analisar outras possíveis•¦- encomendas — afirmou.
A EDB é formada por 19 bancos, Caixa

Econômica Federal, e a estadual de São Paulo, e
as Bolsas do Rio e São Paulo, e detêm 39% do
controle acionário da Cobra.

Substituir importações
Depois de fazer tradição em produtos de" cutelaria, a empresa gaúcha Zivi partirá para a

produção também de instrumentos cirúrgicos
. (pinças, tesouras, bisturis), que podem ser uma

complementação de sua linha atual, forjada em
aço inox.

O diretor, Wolfang Sopher, lembra que
esses artigos atualmente são importados. Por isso
esta a procura de um parceiro que ofereça
tecnologia. Quer entrar no esforço de substituir
importações também neste setor.

Sobrevivência difícil

A aguda competição no mercado de semi-
condutores, que cortou os preços abaixo do
break even point (ponto de equilíbrio), não
poupou nem o maior fabricante mundial.

Alegando a "fraca demanda nos recessivos
mercados dos Estados Unidos e Europa", a
Texas Instruments decidiu despedir 2 mil 700
empregados.

Ponte-aérea
Por ser vice-presidente da General Motors

Corporation, além de presidente da General
Motors do Brasil e do Uruguai, Joseph Sanchez
é, ao lado de Wolfang Sauer (também é presiden-
te da Volkswagen da Argentina), um dos executi-
vos que mais viajam para participar de reuniões
de suas empresas. Os dois vivem mais dentro de
aviões do que na terra.

Agora você pode contarcom a gente em:
PiirtòyVelko - RO

__ Rua Prudente de Moraes. 2367-A

A mais nova agência do

País poupa US$ 1 bilhão com decisão da OPEP

(CONOMKQ
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Eletrobrás *_* Centrais Elétricas Brasileiras SA

© Light
Serviços de Eletricidade SA

CGC 60 444.437/0001 46 COMPANHIA ABERTA

AVISO AO PÚBLICO

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
LEME•COPACABANA

Para possibilitar a execução de reparos em equipamento do
Barramento de 138 kV, da Subestação Distribuidora Leme,
faz-se necessário interromper o fornecimento de energia elé-
trica, amanhã, terça-feira, dia 23, no período deOlh OOmin
às 05h OOmin, dos logradouros abaixo:
Praça Almirante Júlio de Noronha, ruas Martim Afonso,
Aurelino Leal, Anchieta, Antônio Vieira, Roberto Dias Lo-
pes, Belfort Roxo, Ronald de Carvalho, Duvivier, Rodolfo
Dantas, Felipe de Oliveira, Barata Ribeiro- (entre a Av. Prin-
cesa Isabel e os n?s 200 e 173), Ministro Viveiros de Castro,
Gustavo Sampaio, General Ribeiro da Costa, Carvalho de
Mendonça; avenidas Princesa Isabel, Prado Júnior, N. Sr?
de Copacabana (entre a Rua Antônio Vieira eosnPs 331 e
360), Av. Atlântica (do inicio ao n? 1.702) e Praça Bernar-
deli.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E 00 COMÉRCIO

INSTITUTO DO AÇÚCAR
E DO ÁLCOOL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DC PRIÇOS N.° 03/81

OBJETO: Contrataçflo do» serviços do MANUTEN-
ÇÃO E SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL.

DATA: Dia 25/03/1982, às 15:00 horas.

LOCAL: Rua Primeiro de Março n? 6,5? andar (entrada
pela Praça XV de Novembro n? 42), Rio de Janeiro.

EDITAL: Encontra-se afixado na Divisão do Material
(Praça XV de Novembro n? 42,11? andar), onde será
distribuído às interessadas nos dias úteis no horário
das 11:00 às 13:00 e das 15:00 às 17:00 horas, median-
te apresentação do CRJ F.

Rio de Janeiro.22 de março de 1982.

Marlni de Abreu •Llini
DIRETORA

Viena — O Brasil poderá
reduzir suas importações
de petróleo esse ano em 1
bilhão de dólares contra os
10 bilhões gastos o ano
passado. Isso porque se
confirmaram as previsões
do presidente da Petro-
brás, Shigeaki Ueki, que
afirmou semana passada
que se a OPEP decidisse
manter seus preços as
compras brasileiras seriam
feitas a um preço médio de
32 dólares por barril, o que
dá um total no ano de 9
bilhões de dólares.

Para renegociar os con-
tratos de compra, princi-
palmente com a Arábia
Saudita e o Iraque, respon-
sáveis juntos por 50% do
abastecimento brasileiro
(400 mil barris/dia), o dire-
tor comercial da Petrobrás
está desde ontem em Vie-
na. A Arábia Saudita man-
teve seu preço do petróleo
leve em 34 dólares por bar-
ril e o Iraque reduziu seu
preço de 34,95 dólares por
barril para 34,47.

Além da redução na pro-
dução os principais países
integrantes da OPEP, que

Rofoel Wassermanrr—-

A nova produção da OPEP
(um milhões de barril)

Arábia Saudita
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A Arábia Saudita continuará com 40% dos 17,45 milhões de barris
diários que os 13 países da OPEP estimam produzir

M^ESPECIALDOMINGO
JORNAL DO BRASIL

encerrou sua última reu-
nião no final da semana,
divulgaram seus novos
preços: a Arábia Saudita
manteve seu preço em 34
dólares por barril; os Emi-

TERMINAL QUÍMICO OE ARATU S. A.

TEQUIMAR-
CCC.MF: 14 688.220-0001 64

Sotftdide Abata,

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da TER-
MINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,
que será realizada, na sede social da Empresa, na Via
Matoim, s/n9, no Porto de Aratu, Município de Can-
deias, neste Estado, no dia 31 (trinta e um) de março
de 1982, às 15;00 (quinze) horas, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Aumento do capital social de
Cr$ 856.573.248,00 (oitocentos e cinqüenta e seis mi-
lhões, quinhentos e setenta e tre. mil, duzentos e qua-
renta e oito cruzeiros) para Cr$ 1.089.450,344,00
(hum bilhão, oitenta e nove milhões, quatrocentos e,
cinqüenta mil, trezentos e quarenta e quatro cruzei-
ros), mediante incorporação de reservas de Imposto de
Renda e de ágios referentes à emissão anterior de
ações, com distribuição de novas ações, na proporção
de 27.18 para cada grupo de 100 (cem), alterando-se,
em conseqüência, o "caput" do artigo 39 do Estatuto
Social.

b) Assuntos Gerais.
Candeias, BA, 19 de março de 1982

(ass.) LUIZ CARLOS BORGES FORTES
Presidente do Conselho de Administração

rados Árabes Unidos redu- ril; a Líbia de 37 para 35.20._-
ziram de 35,50 para 34,56
dólares por barril; o Iraque
de 34,93 para 34,47 dólares
por barril; a Argélia de 37
para 35,40 dólares por bar-

dólares por barril; a Nigé-
ria de 36,52 para 35,42 dóla-
res por barril e a Indonésia.. <
de 35 para 34,85 dólarer*
por barril.

UD em S. Paulo recebe 630b
mil visitantes e feira se _____
repete no Rio em setembro-

Sáo Paulo — A 27" UD — Feira de Utilidades^
Domésticas, que terminou ontem, cumpriu todas aS**
previsões de seus organizadores: recebeu 670 mil.,
visitantes, todos os estandes venderam bem e dobrou\~
o número de compradores de outros países. Com esta *
experiência, a Alcântara Machado Comércio e Em—
preendimentos S/A, vai montar agora, em setembrOi-
uma exposição do gênero no Rio de Janeiro, nd
Riocentro. j*j|

Nesta mostra, foi exposta e vendida uma miníT"
lavadeira de roupa, que igualmente serve para lavaEü
louça e também uma panela, com diversos acessórios^:
que permitem transformá-la em 12 outros utensílios,
qüe vão de forno para pizza à iogurteira. Esses foram
dois produtos típicos da mostra, bastante procurados
nas vendas a varejo, enquanto itens como panelas de
aço que economiza até 25% de energia, despertararf}
grande interesse em hoteleiros e donos de restauran-
tes, em negócios no atacado.

SESQUICENTENARIO DA MORTE
DE JOHANN WOLFGANG GOETHE

Curso especial
promovido pela ABRAL na FAHUPE

Na data de hoje, por volta do meio dia, há 150 anos — 1832 — a
humanidade perdia um dos gênios da literatura mundial: Johann Wolfgang
GOETHE. . .

Ele pregava o caráter perene do ideal, pois o que for transitório é, apenas,
uma alegoria: — alies Vergàngliche ist nur ein Gleichniss..

Juntamente com Sciller e Winckelmann no campo do elassicismo,
Immanuel KANT, no da filosofia, viveu ele na época denominada Sturm und
Drang, que consistia num movimento que colocava o sentimento acima da
razão. E, na literatura, a vida substituiria o conhecimento. Muito acentuada foi a
influência da literatura clássica, especialmente a grega, na formação cultural de
GOETHE, que viajou pela Sicilia tendo como guia a Odisséia.

O mundo lhe deve o acervo inestimável de suas obras e em plena
atividade ficou ele até o fim da vida, pois, poucos meses antes da morte, havia
concluído sua última obra — Dichtung und Wahrheit — (Poesia e Verdade),
cuja tradução, em língua portuguesa, ABRAL e FAHUPE esperam publicar no
decorrer deste ano.

A cidade de Frankfurt am Main, onde nasceu GOETHE, por volta do meio
dia, em 28-8-1749, homenageou-lhe dando a sua Universidade, fundada, em
1914, o nome de Johann-Wolfgang-Goethe Universitàt.

Interessante coincidência consiste no fato de haver ele, pela primeira vez,
visto a luz, por volta das doze horas e também neste mesmo período do dia
passou para a vida eterna pedindo mais LUZ (Licht). A luz que sempre o
iluminou, projetada na sua obra, ficou iluminando as letras e tudo que é belo.

A SOCIEDADE EDUCADORA PEDRO II, entidade mantedora da Faculda-
de de Humanidades Pedro II — FAHUPE, que, como bem indica o próprio
nome, cultua as letras e os estudos de humanidades, sob todos os aspectos, a
qual promoveu, com êxito invulgar, um Colóquio no Bimilenário da morte de
Virgílio, em conexão com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ALEMÃ —A B RAL
— criada sob inspiração e patrocínio do então Embaixador Gebhard SEELOS —
por ocasião da visita do Presidente LÜBKE ao Brasil, cujo objetivo é contribuir
para tornar a Alemanha mais conhecida no Brasil e para o estreitamento das
rejações entre os dois países, em todos os setores de atividades, TORNAM
PÚBLICO que, em homenagem ao Sesquicentenário da morte de GOETHE,
promoverão, no segundo semestre deste ano, outro Colóquio, que consiste
numa série de conferências proferidas por professores nacionais e de
Universidades alemãs sobre aspectos diversos da personalidade e das obras de
Goethe. Posteriormente serão divulgados os temas destas conferências,
nomes dos conferencistas, data e local.

Certificados do Bimilenário de Virgílio

A partir do próximo dia 25, no período de 14 às 17 horas, aqueles que
assistiram às conferências no Bimilenário de Virgílio poderão apanhar com a
senhorita Use Pietz, o referido certificado, fornecido gratuitamente, na Rua José
Bonifácio, n° 92 — Todos os Santos.

O volume especial de Romanitas, com o texto de todas as conferências,
inclusive a oração de abertura proferida pelo acadêmico Austregesilo de
Athayde, Presidente da Academia Brasileira de Letras, está em fase final de
impressão e aparecerá antes de iniciado o Colóquio de GOETHE.

(Divulgação da A B R A L)

GUINDASTES
VEICULARES,

MADAL ///
• VENDAS

• PEÇAS
• A. TÉCNICA

S. Rangel Q
R. Gen. Correia e Castro, 305
Jardim América • RJ
Tel.: 371-1619 • 371 7233

NOVOS TEMPOS

Em tempos de economia
difícil, esta UD recebeu um
novo tipo de consumidor,
que não deixou de gastar,
mas gasta certo. Conforme
explica o diretor da Feira,
Jair Saponaria, esta pes-
soa, embora procure pro-
dutos de grande pratlcida-
de e preços em conta, não
deixou de comprar a gran-
de sensação do momento
— o videocassete — prote-
lando a compra do carro
ou geladeira nova. E os lo-
jistas que compraram no
atacado deram preferência
a artigos de saída rápida,
não importando que sejam
caros, desde que não enca-
lhem em estoques.

Este é o caso da Sharp,
cujo estande foi um dos

mais visitados, em função'
de seu videocassete. Mui-
tos desses aparelhos foram-
vendidos nos locais e toda
a produção da empresa até'
abril — estimada em duas
mil unidades — já está cd-!
locada. Houve casos ex-
cepcionais, como da Irí^1
dústria Delia Robia, quí
vendeu no primeiro diü'
Cr$ 65 milhões em cerâmi-
cas artísticas, Cr$ 15 ml-'
lhões acima de suas esti-,
mativas de negócios para
os 10 dias de Feira. A Sa_-
nyo, embora não tivesse"
lançamentos inéditos, foi
muito procurada por pes''
soas interessadas em seOf
forno de microondas, que
agora ganhou novas cores.
A empresa vai realizai?
cursos sobre como usar o
forno.

BRAHMA
Companhia Aberta • C.G.C. n.° 33.366.980/0001-08

CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem no dia 1." de abril próximo, quinta-

feira, às 14 horas, na sede da Companhia, na Rua Marquês de Sapucai n.° 200, em Assem-
bléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
• Exame, discussão e votação do Relator» e Demonstrações Financeiras relativos ao

exercício social findo em 31 de janeiro último;
II - Destinaçâo do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
III - Proposta da Administração para aumento do Capital Social de CrS 8.833.000.000,00 para

CrS 17.391.524.156,61 mediante correção da expressão monetária;
IV - Fixação dos honorários mensais globais dos Administradores para o exercício 82/83;

• Eleição do Conselho Fiscal.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
—Aumento do Capital Social, já corrigido, de CrS 17.391.524.156,61 para

CrS 17.516.000.000,00 mediante incorporação de Reservas de Capital, decorrentes de in-
centivos fiscais do imposto de renda.

Em consonância com os §§ 1,° e 2.° do art. 13 do Estatuto só poderão tomar parte nas
Assembléias Gerais:
a) os titulares de ações ordinárias nominativas que deverão exibir, se exigido, documento há-

bil de sua identidade;
b) os detentores de ações ordinárias ao portador e preferenciais, que deverão exibir os res-

pectivos títulos ou documento que prove terem sido os mesmos depositados na sede so-
ciai da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, ou nas Filiais de Sâo Paulo e Porto Alegre
ou, finalmente, em estabelecimentos bancários nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e
Porto Alegre, até três dias antes dá data marcada para a realização das Assembléias, os
quais, entretanto, não terão direito de voto.

Rio de Janeiro, 22 de março de 1982 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HUBERT GREGG - Presidente

Na hora de aplicar seu dinheiro, opções é que
nunca faltaram. Imóveis, ações, caderneta de poupança
e por ai vai. Mas, pensando bem, também nunca faltava
a sensação de que, com uma orientação segura, você
poderia ter lucrado mais. Pois agora, antes de investir
novamente, converse com o Gerente de Conta do
Banco Maisonnave. Ele tem uma série de opções
vantajosas como ORTN, LTN, CDB, RDB e debêntures.
E tem ainda a segurança que vo&ê procura, para
conseguir o lucro que espera.

Troque idéias conosco.
Porto Alegre • Curitiba • Sao Paulo • Rio de Janeiro • Belo Horizonte • Santa Mana
Caxias do Sul • Novo Hamburgo • Canoas • Blumenau.
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Piquet diz que fez melhor corrida de sua vida
— Foi a melhor corrida que

já fiz em toda a minha vida.
Essa foi a primeira declara-

ção de Nelson Piquet, ontem,
após deixar o centro médico e
atender a imprensa, totalmente
recuperado do desmaio que so-
freu no pódio, depois de vencer
o GP do Brasil. Piquet embarca
hoje para a Europa mas nâo
sabe se utilizará o carro con-
vencional ou se o de motor
BMW, turbo, no GP dos EUA,
dia 4 de abril, em Long Beach.

Não foi pelo fato de ter ga-
nho que Nelson Piquet achou a
corrida de ontem a melhor e
sim porque conseguiu andar
até a 45a volta sem cometer
sequer um erro e por ter supera-
do vários pilotos de qualidade,
como Alain Prost, Niki Lauda,
Keke Rosberg e Carlos Reute-
mann, para vencer a corrida.

Dois erros
— Cometi, creio, que dois

erros nas últimas 15 voltas, mas
não tiveram nenhuma conse-
qüência porque me recuperei
logo. Mantive minha perfor-
mance até o final. Acho que na
hora dos erros Keke Rosberg
também estava relaxado e já
não me perseguia mais com a
finalidade de me ultrapassar.

Piquet disse que tentou uma
boa classificação para largar na
frente do GP do Brasil. Como
não foi possível, passou a traba-
lhar o carro para a corrida, por-
que sabia que ela ia ser difícil e
um carro bom era o ideal para
chegar até o final das 63 voltas
pelos 5,031 quilômetros do cir-
cuito de Jacarepagua.

— Sabia que a corrida aqui
ia ser difícil, mais difícil talvez
que em Las Vegas. Só que em
Las Vegas eu estava dispu-
tando o título e aqui ainda esta-
mos no início da temporada.
Mesmo assim, o desgaste foi
idêntico.

Alegre com a vitória, Nelson
não soube afirmar quando sen-
tiu que ganharia a corrida, pois,
segundo ele, somente quando a
bandeira desce é que o ganha-
dor se sente vitorioso. Negou
que se preparou para fazer uma
corrida especial no Brasil, afir-
mando que sempre trabalha
para fazer boa apresentação em
qualquer lugar, porque é a vitó-
ria que interessa.

Piquet não soube precisar o
motivo de seu desmaio, mas
disse que usou um capacete no-
vo, que dificultou sua respira-
ção. Além disso, afirmou que a
tensão da corrida, sua extensão
e o forte calor de ontem na pista
cooperaram para que ele não
suportasse a pressão e se sen-
tisse mal.

— Acho que quando a corri-
da termina e eu me relaxo vem
o desmaio. Em Las Vegas tam-
bérh foi assim. Não tenho expli-
cação exata. Mas o capacete
novo prejudicou minha respira-
çáo. Ele estava sendo usado pe-
Ia primeira vez e não me dei
conta antes da largada de que
isso poderia acontecer.

Na opinião de Piquet, o GP
dos Estados Unidos será bas-
tante disputado também e,
apesar da pista ter sido modifi-
cada e náo ter tantas retas, o
que aparentemente favorece os
carros convencionais, não exis-
te favoritos e qualquer um po-
dera ser o vencedor.

No final da entrevista, Pi-
quet recebeu do presidente da
CBA, Carlos Cavalcanti, um
cheque no valor de Cr$ 3 mi-
Ihões 191 mil 489, prêmio ofere-
cido ao vencedor pela Caixa
Econômica Federal, e um tro-
féu do diretor de informação da
Organização dos Estados Ame-
ricanos, Guillermo McGough,
que pretende desenvolver o au-
tomobilismo em países da
América do Sul e Central.
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Pela manhã, o bom presságio
O primeiro lugar nos treinos livres

pela manhã, quando os carros fazem
um aquecimento com o tanque cheio e
pneus duros (de corrida), tranqüilizou
bastante Nelson Piquet, deixando-o
certo de que possuía realmente o carro
mais rápido do GP do Brasil e de que a
vitória seria uma questão de pa-
ciência.

Nelson chegou ao autódromo às 9h.
Reuniu-se com o pessoal de sua equi-
pe, namorou Sílvia um pouco e come-
çou a se preparar para o aquecimento,
que começou às lOh. Deu três voltas
pela pista e se dirigiu ao boxe, onde o
pessoal da Brabham regulou a suspen-
são traseira e trocou os pneus do carro
reserva.

Voltou à pista e executou uma série
de duas voltas, obtendo a marca de
Imin34s84, que lhe deu mometanea-
mente a quarta colocação do treino,
até então liderado por Niki Lauda.
Nova parada nos boxes e várias trocas
de informação com Herbie Blash, o
substituto do projetista Gordon Mur-
ray, que não pôde deixar o hotel, com
forte gripe.

Seu carro principal já estava prepa-

rado e ele voltou a treinar rapidamen-
te. Em apenas três voltas, Piquet fez o
tempo de Imin33s76, garantiu a pri-
meira posição nos treinos livres, dei-
xando para atrás Andréa de Cesarls
(Imin33s95), Niki Lauda (Imin34s20),
Keke Rosberg (Imin34s55), Alain
Prost (Imin34s09) e Bruno Giacomelli
(Im35s26).

Após uma pequena reunião com o
pessoal da Goodyear e uma conversa
particular com o proprietário da Bra-
bham e presidente da FOCA, Bernie
Ecclestone, namorou Sílvia mais ai-
guns minutos e deitou-se sobre uma
caixa de ferramenlas para descansar.
Às 12h, foi informado de que o helicóp-
tero o levaria ao Maracanã e 15 mim-
tos depois já estava de pé, preparando-
se para entrar no carro.

Foi o primeiro a ligar o motor e a
entrar na pista para se posicionar no
grid. Bastante aplaudido, Piquet colo-
cou seu carro na quarta fila, ao lado de
Didier Pironi. Sílvia ainda lhe fez um
último carinho antes da largada, dese-
jando-lhe sorte cinco minutos antes de
começar a aumentar o giro do motor

. para a largada.
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Serra, o perigo a 220km/h

O mal-estar pelo desgaste

Vilíeneuve foi um dos que sentiu o

Calor foi problema
para muitos pilotos

Com a temperatura em gum tempo numa cadeira

O estômago vazio, o calor e o
capacete novo, que dificultou sua
respiração, levaram o campeão
mundial Nelson Piquet a desmaiar
ho pódio ontem, após vencer a pri-
meira corrida nesta temporada. Pi-
quet agora é o segundo colocado no
Mundial de Pilotos, com nove pon-
tos, quatro atrás do líder, Alain
Prost, favorito para este ano.

O médico Hugo Fonseca, do
Sousa Aguiar, que amparou Piquet
ainda no pódio, disse que ele teve
|im colapso circulatório, ocasiona-
do principalmente pelo calor. O
diagnóstico foi confirmado depois
pelo doutor Neri Ferreira, chefe do
serviço médico, que tranqüilizou as
pessoas que aguardavam na porta
do ambulatório, para saber como
estava o campeão.
, Depois que completou a última
r=wa e entrou para estacionar seu
Brabham no pátio, Nelson Piquet
permaneceu sentado alguns segun-
dos dentro do carro, sendo atendi-
do por sua mulher Sílvia, que derra-
mou uma garrafa de água sobre sua
cabeça. A PM já havia feito o isola-
mento do local mas amigos e pes-
soas ligadas à equipe chegaram até

junto ao piloto para ajudá-lo a sair
do carro.

O caminho até o pódio foi feito
em meio a muitos empurrões, pois o
esquema de isolamento da PM não
funcionou. Piquet foi praticamente
carregado até o pódio, sentindo vi-
sivelmente o cansaço físico. Na ho-
ra da comemoração, ele nâo agüen-
tou e, se não fosse amparado, teria
caído ao chão, pois suas pernas não
suportaram seu peso.

Desceu as escadas da parte de
trás do pódio amparado por duas
pessoas, que o levaram direto para
dentro do Bugre, placa XP 9887,
providenciado pela direção da pro-
va. Chegou ao centro médico, onde
foi atendido inicialmente por Éd-
son Teixeira, médico do GP do Bra-
sil, que se revezou com Neri.

A corrida terminou às 14h45m e
às 15h05 Nelson Piquet já era aten-
dido no centro médico, de onde saiu
às 15hl0m. Sua programação foi
alterada, pois um helicóptero da
Secretaria de Segurança o esperava
para levá-lo ao Maracanã e ele aca-
bou não podendo ir assistir à vitó-
ria de 1 a 0 do Brasil sobre a Ale-
manha.

torno de 60 graus dentro do
cockpit, não só Nelson Pi-
quet sentiu-se mal depois
da corrida. Também o in-
glès Nigel Mansell, quinto
colocado, deixou o carro
praticamente sem entender
nada, sem enxergar sequer
quando um mecânico de
sua equipe, a Lotus, tentou
lhe oferecer uma garrafa de
refrigerante.

Neste momento, um re-
pórter inglês o pegou pelo
braço e levou para a sala de
imprensa. Sonado, ele foi
sem reclamar. Só lá dentro
é que se deu conta de onde
estava e saiu, para descan-
sar no boxe, já ai com uma
garrafa de litro de água mi-
neral.

O companheiro de Pi-
quet, Ricardo Patrese, tam-
bém não demonstrava boas
condições. Vermelho e com
bolhas de suor no rosto e
por todo o corpo, ficou ai-

no boxe da equipe, antes de
se recuperar. E nem chegou
ao meio da prova.

Outros pilotos, como
Michele Alboreto, Jochen
Mass, Didier Pironi e Gllles
Vilíeneuve, tiveram proble-
mas físicos por causa do ca-
lor. Mas nenhum tão grave
quanto o de Mansell e Pa-
trese, sem falar no do cam-
peão Nelson Piquet.

Mas, se os pilotos foram
os que mais sofreram, por
todas as condições adver-
sas _ esforço, tensão, calor
dentro do cockpit e roupas
pesadas — outros também
tiveram problemas, como
os fiscais de pista, que a
partir do meio da corrida
tiveram sua água racionada
— e ela já estava completa-
mente quente — e também
o público, que começou a
lotar as arquibancadas
mais de cinco horas antes
do inicio do GP.

O sonho de completar o GP do
Brasil em boa posição acabou para ¦
Chico Serra nà 36a volta, quando o
suporte da caixa de direção de seu
Fittipaldi F8C quebrou e ele perdeu o
controle do carro no final do retão das
arquibancadas. Estava a 220 quüome-
tros por hora.

O acidente poderia ter sido grave já
que, com o carro descontrolado — ele
mexia o volante e a barra de direção
nâo respondia — Chico saiu da pista,
passou pela tela de proteção e por
pouco não se chocou com o guard-rail.
A roda direita traseira se partiu e
quase se soltou.

Sem notícias

Serra só voltou ao boxe da Fittipal-
di no final da corrida. Até lá, as notí-
cias desencontradas preocupavam seu
irmão, Afonso — o mais abatido — sua
mulher, Sllvana, e os Irmãos Emerson
e Wilson Fittipaldi, que não sabiam a
extensão dos danos do carro nem se
poderiam contar com ele no próximo
GP, em Long Beach.

Corrida encerrada, enquanto todos

cercavam o vencedor Nelson Piquet, I
no boxe da Fittipaldi a movimentação ¦
era intensa. Os mecânicos se apressa- ¦
ram em abrir o carro para estudar o ;
que tinha sido afetado. Só algum tem- '
po depois verificaram que a quebra '
havia sido no suporte da caixa de '
direção e não na barra de direção '
como Serra pensara, a principio. E
logo tranqüilizaram o resto da equipe: J
o carro poderia correr até mesmo no .
dia seguinte. ',

Triste com o acidente e ainda mui-.
to cansado — nao pôde sair do local do _
acidente e ficou lá até o final da corri- .
da — Serra explicou então o que acon- •
teceu

— No final da reta reduzi para a J
quarta e estava mais ou menos a 22C •
quilômetros por hora quando, prepa>'
rando-me para fazer a curva, senti a
direção dura. O carro não respondeu,
segui direto e sai da pista.

Serra disse ainda que vinha fazen«
do uma boa corrida, com o motot
correspondendo e que acreditava pc-
der completar as 63 voltas e chegar en.
boa posição.

Wilsinho acerta previsão
Pouco antes da largada, Wilson Fit-

tipaldi Júnior examinava o F8C já
colocado no grid e lembrava que tudo
era possivel no perde-ganha da Fór-
mula-1.

No ano passado, até a penúltima
corrida a Ligier era favorita e na últi-
ma, em Las Vegas, ainda poderia ser
campeã com Jacques Lafltte. E hoje
(ontem) estamos atrás de uma e à
frente de outra Ligier no grid.

E fazia previsões:Deve ganhar um carro com mo-
tor Cosworth, ou o do Nelson, do Niki,
do Keke ou do Reutemann. E acredito
no nosso Fittipaldi apesar dele só ter
acertado mesmo na quinta-feira.

Depois da corrida, Wilsinho elogiou
o desempenho de Serra e o bom tempo
conseguido, destacando uma volta em
que chegou a estar em 11° lugar. E,
mesmo sem saber exatamente o que
havia quebrado no F8C, já falava no
novo carro da escuderia que, segundo

ele, pode estrear dia 9 de maio, no GP ,
da Bélgica, segunda prova da tempo-.
rada européia. >

— Pode-se dizer que será uma evo-1
lução do F8C, com melhor aerodinámi-.
ca e 20 quilos mais leve. Ainda vamos
preferir os motores Cosworth. Os tur--
bos andam mais que eles mas ainda
não se mostraram competitivos em
qualquer pista.

Emerson Fittipaldi lamentou a pa-|
rada de Serra — "que vinha fazendo
uma corrida ótima" — mas mostrou-sfe.
surpreso com o bom desempenho do,
carro. -.,

— Usamos os pneus certos. Éramos-
os melhores na pista com pneus Pirei-:
li. O Chico fez tudo direitinho e, consi-'
derando as condições do carro, estou'
satisfeito já que largamos tão atrás/
Pena que, no sábado, na troca dos'
pneus, enfrentamos muito tráfego na'
pista na hora das tomadas de tempo?
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Foi a sétima vitória de Piquet na Fórmula-1
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Ò supremo momento da chegada. Piquet exibiu mais uma vez a categoria de um verdadeiro campeão mundial

¦ ggggg^gg A prova e seus momentos principais

i°
2°
3o
4o
5o

7°
8o

COLOCAÇÕES DO MUNDIAL

Alain Prost (França) 13 pontos
Nelson Piquet (Brasil) 9
Keke Rosberg (Finlândia) 8
Carlos Reutemann (Argentina) 6
René Arnoux (França) 4
John Watson (Irlanda) 4
Nigel Mansell (Inglaterra) 2
Michele Alboreto (Itália) 1

PRÓXIMAS PROVAS
GP dos EUA/Oeste Long Beach
GP de San Mari no
GP da Bélgica

04/04125/04
09/05
23/05 — GP de Mônaco
06/06 — GP dos EUA/Leste
13/06 — GP do Canadá
27/06 — GP da Espanha
18/07 — GP da Inglaterra
25/07 — GP da França

'08/08 — GP da Alemanha
15/08 — GP da Áustria
29/08 — GP da Suíça
12/09 — GP da Itália
25/09 — GP de Las Vegas

mola
Zolder
Monte Cario
Detroit
Montreal
Jarama
Brands Hatch
Le Castellet
Hockenheim
Zeltweg
Dijon
Monza
Las Vegas

O canadense Gilles Ville-
neuve, mesmo largando
por fora, na primeira fila,
assumiu a liderança ainda
na reta dos boxes, seguido
de Prost, Arnoux, Keke
Rosberg, Patrese, Pironi e
Piquet. Ao completarem a
primeira volta, a única mo-
dificação foi a ultrapassa-
gem de Arnoux sobre
Prost.

Transcorridas 10 voltas,
VUleneuve prosseguiu
tranqüilo na frente, com
Arnoux em segundo. Pi-
quet, em ótima reação,
passava em terceiro e co-
meçava a pressionar o pi-
loto francês. A seguir vi-
nham Patrese, Prost, Ros-
berg e Reutemann. A esta
altura, o pelotão dianteiro
já se separava dos demais
concorrentes.

Na terça parte da corrida
(volta 21), VUleneuve con-
tinuava à frente, mas Pi-
quet se aproximava bas-
tante, com Rosberg, agora
em terceiro, bem próximo
do brasileiro. Patrese,
Prost e Arnoux, um pouco
mais atrás, integravam o

pelotão dianteiro, com
Reutemann ainda em sé-
timo.

Com 30 voltas, pratica-
mente no meio da corrida,
Piquet finalmente ultra-
passou VUleneuve e logo
começou colocar vanta-
gem sobre Rosberg, que
duas voltas antes o havia
superado para ficar em se-
gundo e logo perder a posi-
ção. Assim, a classificação
no fim da 30a volta era: Io
Piquet, 2o Rosberg, 3o Pa-
trese, 4o Prost, 5o Watson e
6o Mansell. Só 15 carros
estavam na pista.

Na 53a volta, só 12 carros
permaneciam na pista e
Piquet, em condições nor-
mais, tinha a vitória asse-
gurada, porque Rosberg,
sentindo a impossibilidade
de superar o piloto brasi-
leiro, começou a poupar
seu WUUams. Piquet roda-
va êm Imin37s7d, manten-
do uma diferença aproxi-
mada de três segundos so-
bre o finlandês. Prost prós-
seguia em terceiro lugar,
acomodado e disposto a
não forçar o Renault tur-

bo, cerca de 700 metros
atrás de Piquet.

Watson pilotava em
quarto, tranqüilo, sem ser
incomodado, enquanto
Mansell e Alboreto pare-
ciam satisfeitos na quinta
e sexta colocações, respec-
tivamente. Ambos chega-
ram a ensaiar alguns pegas
mas logo se acomodaram,
contentes por marcar pon-
tos no Mundial.

Nas últimas 10 voltas, os
seis primeiros colocados,
todos correndo na mesma
volta, começaram a pou-
par de maneira flagrante
os carros e a corrida apre-
sentou momentos monóto-
nos, até o final.

MUNDIAL DE
CONSTRUTORES

pontos
17
14
9
7

Io Renault
2°Williams
3o Brabham
4o McLaren
5o Lotus
6o Tyrrell

Com excelente atuação, con-
firmando sua categoria de cam-
peão mundial, Nelson Piquet ob-
teve ontem, no autódromo de Ja-
carepaguá, a sétima vitória em
provas do Campeonato Mundial
de Fórmula-1.0 resultado permi-
tiu ao brasileiro assumir a vice-
liderança da competição, com
nove pontos, enquanto o francês
Alam Prost, vencedor do GP da
África do Sul e terceiro colocado
ontem, permanece em primeiro
na classificação geral, agora com
13 pontos.

Fiquet, com um Brabham BT-
49 D, largou na quarta fila —
sétimo tempo nos treinos — e
conseguiu seis ultrapassagens ai-
tamente técnicas, sendo que por
duas vezes superou o finlandês
Keke Rosberg, da Williams, que
terminou em 2o. Até assumir a
liderança, na 30a volta, o bràsilei-
ro só foi beneficiado, na escalada
até o primeiro lugar, por uma
rodada de Pironi, na terceira
volta.

Muita emoção
De um modo geral, a corrida

foi emocionante, pelo menos no
que diz respeito à luta pelos pri-
meiros lugares, com pegas bem
equilibrados entre Piquet, Ville-
neuve, Keke Rosberg, Alain
Prost e René Arnoux. No pelotão
intermediário, Watson 4 (McLa-
ren), Mansell (Lotus) e Alboreto
(Tyrrell) foram os principais des-
taques. Finalmente, entre os últi-
mos, não aconteceram grandes
disputas.

Chico Serra, da equipe Fitti-
paldi, chegou a ocupar o 11° lu-
gar, devido a várias desistências,
mas bateu na 36a volta. Ainda
assim, terminou em 14°, a 27 vol-
tas do vencedor. Raul Boesel,
com um March 821, também ba-
teu, completando apenas 11 das
63 voltas. O piloto paranaense
demonstrou rapidez, mas ainda é
muito inexperiente.

Como era previsto, o forte ca-
lor contribuiu para a quebra de
muitos carros e, já na volta 35,
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TURMA DA PESADA.

Agora tem uma dupla de peso morando ali, na Washington Luis, 4.830 - km 4,5:
Jorbra Diesel e Volvo.

Jorbra Diesel é a nova concessionária Volvo do Rio de Janeiro. E Volvo é aquela linha
de caminhões e ônibus que saiu da Suécia e conquistou o mundo.

Na Jorbra Diesel você encontra um atendimento, uma orientação e uma assistência
técnica à altura da tradição Volvo.

E na linha Volvo você encontra a resistência, o conforto e a economia à altura do
que você exige.

Conheça a Jorbra Diesel. Conheça a linha Volvo.
E faça um negócio da pesada.

VOLVO
JORBRA DIESEL

Washington Luis, 4.830 - Tel.: 771-8470
Av. Brasil, 500 - sala 758 - Tel.: 248-5392

apenas 13 continuavam na pró-
va. Os acidentes não apresenta-
ram gravidade, com algumas ro-
dadas e várias saídas na grama,
mas todas sem conseqüências'"-

Os carros de motores conven.-
cionais superaram amplamente
os turbos (Ferrari e Renault).
Apenas Alain Prost, que largou
na pole position, destacou-se ter-
minando em terceiro. Os demais

VUleneuve, Arnoux e Pironi,
principalmente os dois primeirosestiveram sempre entre os
mais rápidos, sendo que Arnoux
bateu em Reutemann, na 22a vol-
ta, saindo ambos da corrida, en-
quanto Pironi rodou várias vezes
mas recebeu a bandeirada em
oitavo lugar.

A prova teve várias alternati-
vas na luta pelos primeiros luga-
res. Entretanto, desde o início,„a
grande atração foi o verdadeiro
show de pilotagem de Nelson Pi-
quet, que empolgou o público da
primeira a última volta. E os tor-
cedores chegaram ao delírio,
quando ele assumiu a liderança,
após passar várias voltas presslQ-
nando Gilles VUleneuve. O piloto
canadense não resistiu e se atra-
galhou. 

As rodas travaram na
eada para a tomada de curva, o

Ferrari atravessou na pista, saiu
para a grama e Piquet passou
com incrível facilidade, embora
quase se chocasse com o carro
italiano.— Piquet—que também feza
volta mais rápida (Imin36s58,
média de 183 km) completou as
63 voltas do percurso em
Ih43min53s76, livrando quase 12
segundos de vantagem para Ke-
ke Rosberg — segundo melhor
atuação da prova e o grande ad-
versário do brasileiro — que pas-
sou a ocupar a terceira colocação
no Mundial, um ponto atrás de
Piquet.

Alain Prost ficou em terceiro,
a 39 segundos; Watson terminou
em quarto, a 42 segundos; en-
quanto Mansell (Lotus) e Albore-
to (Tyrrell) classificavam-se a se-
guir, todos na mesma volta do
vencedor.

Classificação do GP
Piloto País Carro Tempo Melhor Volta Km/h

1° Nelson Piquet BRA Brabham Ih43m53s760 1 m36s582 183,6

2o Keke Rosberg FIN Williams Ih44m05s737 .m36s984 182.6

3o Alain Prost FRA Renault Ih44m33sl34 Im37s016 181^8

4o John Watson IRL McLaren 1 h44m36sl 24 Im37s541 181,8

5o Nigel Mansell ING Lotus Ih45m09s993 Im38sl36 18&$

6o Michele Alboreto ITA Tyrrell Ih45m23s895- Im38s027 180;4

7° Manfred Winkelhock RFA ATS menos 1 volta Im38s958 179,0

8o Didier Pironi FRA Ferrari menos 1 volta Im37sl20 178J8

9° Slim Borgudd SUE Tyrrell menos 2 voltas 1 m40s075 176,3

10° Jochen Mass RFA March menos 2 voltas Im40s094 17é','Í

11° Jean P. Jarier FRA Osella menos 3 voltas Im41s838 173;0

12° Mauro Baldi ITA Arrows menos 6 voltas Im41s313 163^4

13° Eliseo Salazar CHI ATS menos 25 voltas Im39s733 179.0

14° Chico Serra BRA Fittipaldi menos 27 voltas 1 m42s030 175,0

15° Ricardo Patrese ITA Brabham menos 29 voltas 1 m37s742 180.4

16° Gilles VUleneuve FRA Ferrari menos 34 voltas Im38s514 182;7

17° Niki Lauda AUS McLaren menos 41 voltas Im37s364 178,^>

18° René Arnoux FRA Renault menos 42 voltas Im38s612 18174

19a Carlos Reutemann ARG Williams menos 42 voltas Im38sl08 181,2

20° Elia de Angelis ITA Lotus menos 42 voltas 1 m38s046 180,0

21° Eddie Cheever EUA Ligier menos 44 voltas 1 m40s880 176,6

22° Bruno Giacomeli ITA Alfa Romeo menos 47 voltas Im37s726 180,1

23° Jacques Lafitte FRA Ligier. menos 48 voltas Im40s521 155,8

24° Andréa de Cesaris ITA Alfa Romeo menos 49 voltas 1 m38s472 171,9

25° Derek Daly IRL Theodore menos 51 voltas 1 m42s383 174;1

26° Raul Boesel BRA March menos 52 voltas 1 m42s360 17.4,0

LOTERIA FEDERAL DO BRASIL
GRAND PRIX BRASIL DE 1982

PRÊMIOS PRINCIPAIS
PRÊMIO CARRO n» VALOR ^1115VETXE BIIHETU n»P/o VIG.

i; ül lUU.üÜil.liüO ,UÜ 1ds> Ü__.a<S4

2' 06 10.000.000 ,00 99 06.610

3' 15 9.000.000,00 19<? 79.422

4* 07 8.000.000,00 209 87.010

5» 12 7.000.000,00 59 95.744

6' 03 6.000.000,00 189 10.901

7» 09 5.000.000,00 149 14.687

8' 28 4.000.000,00 109 65.901

9» 04 3.000.000,00 129 69.672

10» 17 2.000.000,00 2.09 34.295
íj-

RATUIO: Cri. 225.000.00 .1 _.iii.. r. i 11

CARRO BILIlüTE VIG VALOR CARRO üILiliiTE VIG VALOR

02 28.553 169 225.000,00 23 00.086 209 225.000.ÒÒ'

05 89.720 119 225.000,00 25 78.350 89 225.000,00

08 21.037 99 225.000,00 26 45.674 149 235.000,03

10 09.897 189 225.000,00 27 42.453 29 225.000,00.

11  55.015 179 225.000,00 29 89.145 149 225.000,00'

Hi 01.375 69 225.000,00 30 18.8P1 199 225.000,00

16 79.863 69 225.000,00 31 61.128 199 225.000,00

18 35.365 19 225.000,00 33 13.007 18? 225.600,00

20 04.360 39 225.000,00 35 I 53.4 59 139 I 225.uuu.C5*

22 54.505 49 225.000,00 3b 16.166 4? 225.0^0,^
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Cynthia Brito

A~ cobertura do GP do
Brasil é de Eloir Maciel,
Fernando Paulino Neto,
Edson Afonso, Ângela
Megina Cunha (textos);
.Qinthya Brito, Evandro
Teixeira, Ari Gomes e
Delfim Vieira (fotos)

Prost é 3o
-sem agradar
à Renault

Alain Prost foi o terceiro
'eelocado e manteve a lide-
rança do Campeonato-Mundial deste ano. Mesmo
assim a corrida não agra-

.dou ao chefe de equipe Re-
nault, Jean Sage, que con-
siderou falho desde as vol-
tas iniciais o motor do car-
fO do vencedor do OP da
África do Sul e pole-
position na corrida de on-
tem esteve falhando desde

•as primeiras voltas. Por is-
so, justifica ele não conser-
var na primeira colocação.

Ainda não sabemos o
que houve exatamente.
Mas, sem dúvida, o calor
forte teve alguma coisa a
ver com tudo. Mas não es-
tdu desapontado com a
corrida de Prost, pois já¦sabia que todas as condi-
ções de clima seriam desfa-
voráveis ao nosso carro,
aqui.

O outro piloto da Re-
nault, René Arnoux, aban-
Üonou à corrida depois de
bater com Carlos Reut-
niann — antes, Reuteman
havia batido em Lauda e o
tirou da corrida —, mas
também apresentava ai-
guns problemas segundo

E verdade que René
ftateu, mas também já' acusava problemas de mo-
tor, como Prost, além de
não acertar com os pneus o
que o levou a perder as
.colocações principais.
., Sage explicou ainda que— essa corrida não era..consi-
dérada fundamental nos
planos da Renault que só
pretende disputar o titulo
mundial deste ano a partir

„da temporada européia.
Se não parecia triste

com a corrida, Sage estava
muito ativo na hora da vis-
toria dos carros. Sempre
ao lado de Dario Casavara,
da Ferrari, queria impug-
nar o resultado final, pois
considerava que a Bra-
bham e a Williams se apre-
sentaram fora do regula-
mento.Enquanto isso, o baixi-
nho Alain Prost mudava
de roupa e, apesar de não
ter ganho, demonstrava
satisfação com o resulta-
dó. Só reclamava que a
corrida "tinha sido muito
cansativa" e ressaltava
que o resultado acabou fa-
vorecendo, devido aos "vá-
rios problemas enfren-
-tados".
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Os destaques da corrida

Ligier não
Vê corrida
terminar

O diretor esportivo da
Ligier, o ex-piloto Jean
Pierre Jabouille, deixou o
autódromo acompanhado
dé Jacques Lafitte e Eddie
¦Cheever, quando faltavam
15 voltas para o final da
corrida. Os dois carros ha-
viam quebrado, mas nem
mesmo assim havia qual-
quer sinal de tristeza nos
três. , .Jabouille, que ainda
manca visivelmente por
causa do acidente que so-
freu nos Estados Unidos,
em 1980, quando ficou com
a perna direita presa nas
ferragens de seu Ligier, ex-
plicou que o carro de Lafit-
te teve problemas sérios de
aerodinâmica, que não o
permitiram continuar a
prova. Eddie Cheever pa-' rou por superaquecimento ¦

'do carro.I Cheever saiu do carro
apagando o fogo que já?atingia seu macacão e que' chegou a chamuscá-lo,
mas sem conseqüências" mais graves.' A Ligier, que está ainda

' com carros do ano passa-'do, só deve estrear o seumotor turbo na fase euro-'. péia da competição.

;Motorista
morre no
autódromo

Vitima de um mal subi-
to, faleceu quando chega-
va ao autódromo de Jaca-

,'repaguá, às 7h, Baldomiro
Dinis Machado, 58 anos,

.motorista do Hotel Eve-
-rest, que ia fazer uma en-
-¦ trega. Como o centro medi-
leo do autódromo ainda
: não funcionava — não ha-', 
via ninguém — Baldomiro
foi atendido pelo pessoal

, do carro UTI, do Rio Motor
-Raeing.

O médico que o atendeu,
i Dr Júlio Figueiredo, diz

que foram tentados todos
os recursos para salvar

i Baldomiro, que devia so-
frer do coração, já que em

, seu bolso foi encontrado
um medicamento para car-

díaco.

O finlandês Keke Rosberg mostrou capacidade de recuperação,
o que o levou a subir pela primeira vez num pódio da F~l

Keke Rosberg,
mais agressivo

O finlandês Keke Rosberg
provou ontem que só lhe fal-
tava um carro em boas con-
dições para lutar pelos pri-
meiros lugares—no ano pas-
sado penou durante toda a
temporada com os carros de
Fittipaldi. Rápido, técnico e
persistente, deu muito traba-
lho a Nelson Piquet, chegan-
do a ultrapassá-lo e atè mes-
mo ameaçaTjjwr^gimsjnQr
mentos, a liderança do brasi-
leiro.

Keke mostrou incrível ca-
pacidade de recuperação.
Largou em terceiro e ainda
na primeira volta caiu para
quarto. Logo depois, desceu
mais uma posição. Recupe-
rou a quarta posição na
quarta volta, para cair nova-
mente, desta vez para a sex-
ta colocação, na quinta
volta.

Na sétima volta, ocupou
sua pior classificação na pro-
va (sétimo), passando a se
recuperar a partir da 11a, pa-
ra chegar ao quarto lugar na
17a, ao terceiro na 18a, até
assumir a vice-liderança na
27a. Duas voltas depois vol-
tou a cair para terceiro, até
que na 30a volta passou para
segundo, prosseguindo nesta
posição até a bandeirada de
chegada.

Por tudo isto, o finlandês
Keke Rosberg desde já pode
ser apontado como um dos
grandes adversários de Pi-
quet na temporada, sendo o
piloto mais agressivo da pro-
va. Com certeza, também de-
verá criar problemas para
seu companheiro de equipe,
o argentino Carlos Reute-
mann.

Alboreto,
a surpresa

O italiano Michele Albo-
reto, 25 anos, marcou um
ponto no Mundial, ao termi-
nar em sexto lugar. Ele já
participou de 11 GPs — es-
treou no de San Marino, ano
passado — pilotando um ve-
lho Tyrrel superado e com
péssima apresentação, pois
nem sequer tinha a pintura

de carenagem em bom es-
tado.

Piloto rápido e agressivo,
ao mesmo tempo que mos-
trava técnica e tranqüilidade
para não forçar o motor, sa-
bendo de suas limitações, Al-
boreto foi subindo na tábua
de colocações, até ocupar a
sexta posição, na 34a volta
para não mais perdê-la.

Protagonista de um dos
mais sensacionais e equili-
brados pegas da corrida,

_com NigeLMansell—ambos-
rodaram e sairam da pista
em grande velocidade, não
se chocando por verdadeiro
milagre*— Alboreto, próximo
ao final, pilotada com
cuidado fora do comum, tal-
vez por saber què uma tenta-
tiva de lutar pela quinta po-
sição poderia tirá-lo da pro-
va. Sua melhor marca foi
Im38s02, na 14a volta ele pó-
de ser apontado como a
grande surpresa do GP do
Brasil.

Boesel, falta
mais experiência
O paranaense Raul Boesel,

que fazia a segunda apresen-
tação na Fórmula-1 — es-
treou nesta temporada no
GP da África do Sul — de-
monstrou que apesar de ser
um piloto rápido ainda é
muito inexperiente, tanto na
pista, quanto em seu contato
com os jornalistas brasileiros
e estrangeiros. Muito arredio
e procurando evitar a im-
prensa, por vezes, quando
não pode fugir, costuma ser
até mesmo agressivo.

Nos treinos classificató-
rios, saiu de uma 26a posição
na sexta-feira, para a 17a na
última tomada de tempo,
chegando a dar esperanças
de uma boa atuação na pro-
va de ontem. No entanto,
deu apenas 11 voltas na pis-
ta, e seu melhor tempo foi
obtido na segunda volta,
com Im42s36, a segunda pior
marca entre todos os concor-
rentes, inferior, inclusive, à
melhor de Chico Serra e su-
perior apenas à de Derek
Daly.

Mas foi na entrada da
curva da Vitória que Raul

Boesel mostrou estar ainda
muito verde para sentar no
cockpit de um Fórmula-1.
Ele tinha clara preferência
para a tomada da curva por
dentro, sua vantagem era
grande, o seu March respon-
dia bem, mas üagrantemen-
te se assustou ao perceber o
nariz de um carro que força-
va a passagem. Ao invés de
procurar fechar a porta, co-
mo praticamente todos os pi-
lotos costumam fazer nestas

-circunstâncias; aliviou o pé,
ao mesmo tempo em que
abria passagem para um car-
ro em condições semelhan-
tes ao seu.

Como se isto não bastasse,
deixou outro carro passar,
utilizando a mesma tática,
tal sua demora para se recu-
perar. Simplesmente, ele
presenteou dois pilotos com
uma trilha aberta e fácil por
dentro.

1

Pironi,
o ousado

Presidente da Associação
dos Pilotos, o francês Didier
Pironi, 29 anos, 61 GPs, ape-
nas uma vitória, duas pole-
positions e que estreou na
Fórmula-1, em 1978, no GP
da Argentina, foi um dos pi-
lotos que mais se empenha-
ram na prova de ontem. *

Largou na quarta fila (oita-
vo tempo), ao lado de Piquet,
e na terceira volta ocupava a
sexta colocação. Quando
tentou uma ultrapassagem
mais ousada, rodou espeta-
cularmente, ficando entre os
últimos. Voltou à pista, ro-
dou outra vez. Seu Ferrari
falhava de maneira flagran-
te, mas ainda assim não de-
sistia.

Aos poucos ganhou posi-
ções, sempre com muita
agressividade—uma de suas
principais características —
para terminar em oitavo lu-
gar, um prêmio à persistên-
cia, quando poderia perfeita-
mente ter desistido da prova.
O espírito de luta e desporti-
vidade que Pironi demons-
trou provocaram elogios dos
pilotos de várias equipes e
do pessoal da Ferrari.

DOIS OBJETOS VOADORES
IDENTIFICADOS ONTEM

EM JACAREPAGUA.
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O WRICÍVEL DA SUL AMERICA. A BRABHAM DO NELSON PIQUET.
Ontem, o dirigível da Sul América voava sob.re o autódromo. Embaixo, o Brabham do Piquet

voava para uma grande vitória do Brasil.
Como aconteceu ontem, o dirigível da Sul América estará presente nos grandes eventos.

E cada vez que você o vir voando, terá a certeza de que a Sul América estará levando mais alto
o seu apoio às promoções de cultura e esporte. Um apoio que nao começou ontem.

E um trabalho desenvolvido há vários anos, para que um dia, os jovens artistas e atletas
brasileiros possam estar como o dirigível da Sul América: lá em cima.

\

CSSUL AMÉRICAmmW SEGUROS J
——

Apoio» cultura^
etoeiporte.

Associada ao Bradesco
Dever da tod»

emprau.
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Arrojo e destreza em
seis ultrapassagens

lÊÈÊm
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Antes de alcançar Viíleneuve, Piquet ainda teve de vencer Rosberg, mostrando muita categoria

Cynthia Brito  
'. Cinthya Brito

A cada passagem de Piquet a torcida vibrava, enquanto sua mulher Sílvia via tudo dos boxes

Nelson Piquet conseguiu reabi-
litar-se ontem do erro da corrida
de 1981 — usou pneu para pista
seca, mesmo com ela encharcada
— com uma atuação altamente
técnica, que o coloca como um dos
principais pilotos da temporada
deste ano, com possibilidades de
chegar a bicampeão. Seu desem-
penho no difícil circuito de Jacaré-
paguá foi considerado perfeito pe-
los principais pilotos, até porque
conseguiu seis ultrapassagens au-
daciosas, executadas apenas por
quem confia muito em si e no
carro que tem nas mãos. Mostrou
ser um piloto consciente e tran-
quilo, pois soube livrar-se do peri-
go, logo no inicio da corrida, quan-
do o francês Didier Pironi rodou o
seu Ferrari, à sua frente.

¦ A primeira: Estava em sexto,
tendo Reutemann atrás de si e
Keke Rosberg à frente, na quarta
volta. Iniciou a quinta bastante
junto ao finlandês e entraram no
retão dos boxes colados. No ünal
do retão, um dos locais de sua
preferência, conseguiu entrar na
curva melhor que Keke, deixan-
do-o para trás.

A segunda: Os dois Renault
estavam à sua frente, além de Gil-
les Vüleneuve (Ferrari) e o compa-
nheiro, Ricardo Patrese. Numa
oportunidade criada mais por Pa-
trese do que por si próprio, Nelson
Piquet aproveitou-se e superou
Alain Prost (o pole), no miolo do
Setor Sul, assumindo a quarta po-
siçâo, na sexta volta da prova.

A terceira: A menos aplaudida
pelos torcedores, até porque Pa-
trese, além de ser seu companhei-
ro na Brabham, estava enfrentan-
do problemas de aerodinâmica.

Ainda assim, Piquet mostrou mui-
ta segurança ao superá-lo, no final
do retão das arquibancadas, fa-
zendo uma passagem segura na
nova volta, para garantir a tercei-
ra posição.

a. 4... «.-
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A quarta: Piquet começou a ata-
car 6 Renault de René Arnoux, na:
10a volta, mas só foi ultrapassá-lo
na 17a, também no final do retão,
mostrando que o carro estava re-
dondo para o restante da prova.
Essa ultrapassagem foi importan-
tíssima, porque Keke Rosberg vi-
nha em quinto pressionando Pa-
trese (quarto) e aproximando-se
perigosamente do campeão.

A quinta: O público aplaudiu
Nelson Piquet de pé, quando ele
fez um excelente pega com Keke
Rosberg e acabou entrando na
curva do retão à frente do finlan-
dês e pelo lado contrário do nor-
mal. Foi a ultrapassagem mais
arrojada da corrida, até porque
Keke o havia deixado para trás na
27a volta. Quando recuperou a po-
sição, na 29a volta, o público vi-
brou, pela ultrapassagem de alto
nível técnico, além de corajosa.

A sexta: Keke Rosberg havia £recuperado algumas posições e es- '_.
tava em terceiro, atrás de Piquet. „
Seu carro vinha muito junto ao de *.
Piquet que encontrava dificulda-
de para se livrar de Vüleneuve. Os
três andaram juntos algumas vol- „
tas e, na 30a, Vüleneuve apavorou-
se e travou as quatro rodas de seu Sl
Ferrari, facilitando a ultrapassa- „
gem de Piquet, que assumiu a j-
liderança pela primeira vez, man- "
tendo-se até o final.

Evandro Teixeirxi
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Outromomento de perseguição: Piquet atrás de seu companheiroPatreseede'RenéArnoux, com Renault. As ultrapassagens foram apenas uma questão de tempo
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Comissão não
aceita protesto
contra Brabham

O protesto que a Ferrari e a Renault apresenta-
ram ontem, após a corrida, contra o Brabham de
Piquet não foi aceito pela Comissão Desportiva do
Grande Prêmio. Na verdade, as duas equipes não
esperavam anular o resultado, mas apenas provocar
discussão em torno de um item do regulamento com
o qual elas não concordam e do qual se aproveita a
Brabham."A reclamação foi contra o item que permite a
recpjocação de todos os fluidos (óleo e água) no carro
antes da pesagem realizada ao fim de cada corrida.
ConS base nesse item, os Brabham utilizam um artifi-
cioulèm um recipiente que permanece vazio durante
a prova, mas é enchido de água antes de pesagem.

3£) pessoal da Brabham afirma, porém, que o carro
anda com o recipiente cheio, porque a água nele
colopada serve para refrigeração do freio e por isso
estàfVazio ao fim da corrida. Todos sabsm, no entan-
to, que isso não é verdade.

«Jean Sage, chefe da Renault, e Dario Casavara,
da Perrari, afirmaram que o regulamento está errado,
provocando discussão com Ecclestone, da Brabham,
e Frank Williams, que chegou até a falar alto. Apesar
de $ Comissão Desportiva negar provimento ao re-
cui»p. Sage tirou uma série de fotografias do tanque
de Água do Brabham, embora os mecânicos da equipe
de piquet tentassem evitar.

.-A discussão levou quase quatro horas e ao final
unrjçomissário de pista, pedindo para não ser identifi-
cado, comentou:

O pior é que eles (Renault e Ferrari) estão
certos.

Keke já acha que
pode ser campeão

Foi a primeira vez em sua carreira na Fórmula-1
que o finlandês Keke Rosberg, subiu ao pódio. Entu-
siasmado, ele disse que se considera um dos cândida-
tos ao título mundial da temporada, embora seja o
segundo piloto da Williams.

Muito corado, mesmo depois de tomar banho, e
com uma camiseta vermelha e bermuda dç náilon
amarelo, azul e vermelho, Keke, 33 anos, disse que a
corrida foi muito cansativa, principalmenteiJor cau-
sa do calor, (dentro dos carros estava fazendo uma
méd|a de 60°) e também por causa do grande número
de curvas longas para o lado esquerdo, quando na
mafâria dos autódromos são para o lado direito.

TSeke explicou que durante algum tempo da
corrida achou que dava para ultrapassar Gilles Ville-
neuve e depois Nelson Piquet, para ser o vencedor.
Mas com o passar do temp j, foi se conformando com
o segundo lugar, o melhor resultado de sua carreira.

Quando faltavam 10 voltas e senti que seria
muito dificil, preferi poupar o carro e garantir o
segundo lugar.

Carlos Reuternann, primeiro piloto da equipe,
depois de uma má colocação no grid de largada,
acabou batendo, na 22a volta, com o francês René
Ampoux e foi obrigado a abandonar. Mal ele encostou
nos boxes, mudou rapidamente de roupa e deixou o
auto dromo.
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Ã leveza dos carros de Piquet e Patrese, da Brabham, originou o protesto sem êxito

Boesel culpa os pneus
pelo abandono rápido

O paranaense Raul Boesel
saiu da corrida logo na 11a
volta. Foi o primeiro piloto a
abandonar o GP mas o últi-
mo a chegar de volta ao bo-
xe e explicar a mecânicos e
jornalistas o que aconteceu
a seu March, em cuja melhor
volta, a segunda, marcou o
tempo de Imin42s360, infe-
rior apenas ao Imin42s383
da sexta volta do Theodore,
de Derek Daly.

Boesel disse que ia mesmo
parar no boxe, pois os pneus
do carro já haviam perdido
a aderência. E falou da cor-
rida:

— Vinha perdendo posi-
ções e, ao frear no final da
reta das arquibancadas, o
pneu traseiro direito rasgou-
se e saí da pista. Mas o carro
está inteiro, podia correr até
o fim.

Pela manhã, .Boesel quei-
xava-se de que o March
apresentava problemas de
estabilidade no treino livre,
difíceis de serem soluciona-

dos até a hora da corrida. No
boxe, às primeiras noticias
de seu abandono, logo se
falou na perda de potência
do motor, embora ele tenha
conseguido ganhar uma po-
sição, ao ultrapassar Bruno
Giacomelli.

Habitualmente pouco fa-
lante e arredio às entrevis-
tas, Boesel foi logo para o
fundo do boxe discutir com
os mecânicos da equipe e
não explicou, por exemplo,
a sua falha no inicio dà
curva da vitória, uma volta
antes de parar.

Nesse momento, Derek
Daly tentou ultrapassá-lo
por dentro. Ele abriu e,
quando procurou voltar à
posiçáo anterior, outro car-
ro já vinha com o bico arre-
metido para passá-lo. Boe-
sei saiu da pista, passou so-
bre a zebra e só retornou
com muita dificuldade. Na
mesma volta, no retào das
arquibancadas, perdeu o
controle do carro e desistiu.

Lauda mantém humor
apesar do abandono

O austríaco Niki Lauda, duas vezes cam-
peão do mundo (75 e 77) que fez sua segunda
corrida desde que voltou às pistas, foi obrigado
a abandonar o GP do Brasil, quando só haviam
sido corridas 22 voltas, praticamente um terço
na prova. Quebrou a barra da direção do seu
McLaren, num choque entre seu carro e o do
argentino Carlos Reutmann. O carro de Lauda
bateu na zebra e acabou ficando avariado, mas
nem isso tirou o bom humor do austríaco.

feito após a prova pela Renault e Ferrari

Alfa-Romeo, a fraca
atuação já esperada

-Watson resiste
Depois de abandonar a prova, ainda de

macacão, Lauda foi para o posto de observação
da McLaren e ficou vendo a atuação de seu
companheiro de equipe, John Watson, que ter-
minou em quarto lugar, chegando a surpreen-
der, pelo que vinha mostrando nos treinos.

Watson, desde os treinos extra-oficiais, en-
frentou problemas de motor, chassis e aerodinâ-
mica, mas seu carro conseguiu ontem resistir
bem ao calor, o que o deixou um pouco sur-
preso.— Todos os dias eu fiquei esperando que
meu carro rendesse mais do que na véspera,
mas sempre acabava os treinos decepcionados.
Mas na corrida o carro foi melhor que nos outros
dias e o do Lauda, que estava melhor, acabou
quebrando.

Como era esperado
pelo projetista Gerard
Oucarouge e o diretor
esportivo Luigi Bogure,
os Alfa-Romeo-182 não
se apresentaram bem
no GP do Brasil. Ne-
nhum dos dois comple-
tou a corrida, mas por
problemas alheios ao
motor, o que deixou Bo-
gure animado para as
próximas corridas.

— Andréa de Cesaris
deu uma derrapagem e
acabou batendo com a
parte de baixo do carro
em uma zebra, e Bruno
Giacommelli teve pro-
blemas com os freios e
com o câmbio. Mas a
corrida não pode ser
considerada completa-
mente ruim.

Embora os Alfa-
Romeo tenham sido os
primeiros a abandonar

a prova, Bogure acha
que a corrida do Rio
serviu de experiência,
por ser a primeira vez
que os carros entraram
na pista.

— Como não teve ne-
nhum problema de mo-
tor e os carros estavam
rendendo, podemos
concluir que não há, em
princípio, falhas de
construção.

O Alfa-Romeo-182
não tinha ido muito
bem nos treinos, mas
mesmo assim estava
entre os que mais cau-
savam curiosidade, até
mesmo entre as outras
equipes. Mas o projetis-
ta Gerard Oucarouge
espera que o carro pos-
sa render tudo o que
pretendem, a partir da
temporada européia.

ESPORTE AMADOR FUTEBOL INTERNACIONAL

Santista
começa
no Country

[ Com 10 jogos de simples,
começa hoje a segunda
etapa da Copa Santista de
tênis, nas quadras do
Country, em Ipanema. O
torneio, que conta pontos
para a WTA (Associação
Feminina de Tênis), distri-
bui 20 mil dólares (cerca de
Cr$ 3 milhões) em prêmios.
Na melhor partida do dia,
a baiana Tânia Meireles
enfrenta a francesa Sophie
Amiach.
' Outros jogos: Andreia
Meister (Brasil) x Carol
Watson (EUA), Lillana
Giussane (Argentina) x
Suzana Rojas (México),
Stephanie Hales (EUA) x
Chris Newton (Nova Zelân-
dia), Pam Whytcross (Aus-
trália) x Sheila Mclnerney
(EUA), Silvana Campos
(Brasil) x Niège Dias (Bra-
sil), Mareia Blabel (EUA) x¦Pilar Vásquez (Peru), Shel-
hy Torrance (EUA) x quali-
ficada, Heidi Eisterlehner'(RFA) x Carol Fulerton
(EUA) e Marília Matte'(Brasil) x Vick Baldovinos
(EUA).', 

Ontem, pelo torneio de
¦qualificação, a carioca Ro-
jberta Menezes foi elimina-
•da na rodada final por Lin-
,da Stewart, da Nova Ze-
ilândia, por 6/4 e 6/2. Outras
: classificadas foram VicK
,Baldovinos e Marília
¦Matte.

O tcheco Ivan Lendl ven-
t'èu o torneio de WCT"(Campeonatos Mundiais
dè Tênis), ao derrotar na
partida final o norte-¦americano Tim Mayotte
3jbr 6/0,7/5 e 6/1.

"fiolfe tem

São Pauta/José Cario» Brasil
r
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O carioca Malik Aragão foi prejudicado com o refugo de Sigilo

Reynoso ganha no hipismo
11° Torneio Pão de Açúcar

.vitoria
3e Talbot
ÜwAnthony Talbot, com
440 net, venceu ontem, no
.campo do Teresópolis, a
«ategoria 0-18 da Taça
Natsuko de Golfe, dispu-
tada em duas voltas de 18¦buracos, na modalidade
stroke-play. Geoffrey Har-
rison, com 132 net, venceu
na categoria 19-36.
T..„Os resultados finais da
Jaca foram estes:
TÊ18:1. Anthony Talbot (4),
:69-71-140; 2. João Madeira•flte Freitas (15), 75-67-142; 3.
Tftichard Cartlidge (12). 75--87-142. 19-36: 1. Geoffrey'ítarrison (29), 67-65-132; 2.
•Masakazu Kubo (22), 70-
67-137; 3. Nigel Wymm-
Jones (24), 73-68-141.

Sáo Paulo — Com a égua Noa Noa,
José Roberto Reynoso Fernandes, o Alfi-
nete, sagrou-se ontem campeão do 11°
Torneio Pão de Açúcar de Hipismo,
disputado no fim de semana, na Socieda-
de Hípica Paulista. Reynoso venceu tam-
bém o 11° Grande Prêmio Pão de Açúcar,
que encerrou a competição, e recebeu,
além de um Chevette Ouro Preto, Cr$ 100
mil em prêmios.

O torneio, iniciado sexta-feira, teve a
participação de conjuntos do Rio, São
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas
Gerais e Brasília e os quatro primeiros
colocados na classificação geral devem
participar do Campeonato Mundial de
saltos, em junho, em Dublin, Irlanda. A
ausência da amazona Elizabeth Assaf,
que comunicou sua desistência à última
hora, acabou favorecendo Reynoso, que
passou a ser o grande favorito da compe-
tiçâo.

Classificação

Na classificação geral, os cinco primei-
ros colocados, foram: 1. José Roberto

Reynoso Fernandes, Noa Noa; 2. Luis
Felipe de Azevedo, Tambo Nuevo; 3. Vi-
tor Alves Teixeira, Natural; 4. Jorge Car-
neiro, Aramis; 5. João Carlos Gonçalves,
Donatello. Reynoso venceu também a
série preliminar do torneio recebendo um
vídeo-cassete de prêmio.

No Grande Prêmio Pão de Açúcar
(dois percursos distintos, a 1,40 e 1,50 x 2
metros, tabela A), os três primeiros colo-
cados, foram: 1. José Roberto Reynoso
Fernandes, com Noa Noa, 0 ponto por
falta; 2. Vítor Alves Teixeira com Nata-
ral, 1/4 de ponto por excesso de tempo, no
segundo percurso: 3. Luis Felipe de Aze-
vedo com Tambo Nuevo, quatro pontos
no segundo percurso.

Reynoso, que na sexta;feira estava in-
deciso quanto à sua presença no mundial
— disse que tudo dependeria da atuação
de Noa Noa no Pâo de Açúcar—foi multo
cumprimentado na Hípica Paulista, que
recebeu um grande público. Alfinete
acha que o Brasil tem boas chances no
Campeonato, por contar com bons ani-
mais. Vítor Alves Teixeira afirmou que já
esperava uma boa atuação de Natural.

Senfft se destaca no iatismo
A Taça Aniversário do Iate Clube do

Rio de Janeiro teve ontem, na Escola
Naval, sua segunda regata, para todas as
classes. O destaque na classe Laser foi
Ronaldo Senfft, que superou Nelson
Alencastro Guimarães e Torben Grael. A
regata teve ventos de Sul, com força entre
12 e 15 nós. No Snipe, Carlos Chaves,
correndo com Carlos Caldas, repetiu a
vitória da véspera, com Eduardo Garcia-
/José Augusto Garcia chegando em se-
gundo e Nils Ostergren'Carlos Israel em
terceiro.

Nas demais classes os resultados fo-
ram estes:
Ranger: 1. Paulo Viana; 2. Henry Miller; 3.
Fernando Cruz. Pingüim: 1. Débora Ca-
valcanti-Leticia Nogueira. Oceano I: 1.
Saga, Erling Lorentzen; 2. Neptunus, Sér-
gio Mirsky. IV: 1. Taroa, Augusto Lefevre;
2. Christine, Osvaldo Nascimento. V: 1.
Five Stars, José Roberto Braile; 2. Flop,
Augusto Gonzaga. VI: 1. Diablo. Marcelo
Giffoni; 2. Tágide, José Avelino; VII: 1.
Nirvana, Roberto Camargo; 2. Flyer, Ar-
mando de Oliveira.

Derrota do Sporting dá
mais emoção em Portugal

Lisboa — Uma inesperada
derrota do Sporting para o Boa-
vista, por 2 a 1, reabriu as moti-
vações do Campeonato Portu-
guès da Primeira Divisão de Fu-
tebol. Não que o ex-líder invicto
até agora e virtual campeão de
82 se sinta em perigo, mas pelo
fato de ter caído a sua vantagem
de 7 para 5 pontos de diferença
sobre o Benfica e deste conti-
nuar na corrida para o titulo,
faltando ainda oito rodadas.

Foi a primeira vez nesta tem-
porada que o Sporting perdeu,
cedendo a um adversário que se
tem destacado pela irregularida-
de, mesmo quando joga em casa.
O resultado foi construído no
primeiro tempo, com gols de
Coelho, aos 12 e 42 minutos, para
o Boavista, e Lito, aos 34, para o
Sporting.

Nos outros dois encontros im-
portantes, o Benfica venceu o
Rio Ave por 3 a 0, isolando-se no
segundo lugar, e o Porto perdeu
de 1 a 0 para o Guimarães.

Contra-ataque
O jogo principal teve momen-

tos de emoção e alguns lances do
melhor futebol. O Boavista im-

ESPANHA
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Valladolid 3x0 Betis
Real Madri 2x0 Cadiz

A. de Bilbao3xl Las Palmas
Osasuna 1 x 1 Gijon
Espanhol 3x2 Castellon .
Valência 3x0 Barcelona

Zaragoza 1 x 0 Santander
Hércules 2x0 Real Sociedad
Sevilha 1 xO Atlético de Madri

• A classificação: Barcelona 43
pontos ganhos, Real Madri 39,
Real Sociedad 38, Valência 35,
Atlético de Bilbao 33, Zaragoza
32, Betis 29, Osasuna, Espanhol
e Santander 28, Sevilha e Valia-
dolid 27, Atlético de Madri 26,
Hércules e Cadiz 25, Las Palmas
e Gijon 24 e Castellon 11.

HOLANDA

pôs-se com uma tática de con-
tra-ataque que surpreendeu e
desnorteou o Sporting. O triunfo
resultou de pontadas de surpre-
sa que deixaram a defensiva do
líder completamente desorienta-
da. O Sporting, em jornada de
má sorte, ainda teve contra si o
erro do árbitro Aventino Ferrei-
ra deixando de marcar um claro
pênalti da defensiva do Boa-
vista.

Mas o jogo ficou marcado pa-
ra o Sporting por outra perda
irreparável: o seu melhor atleta,
o dianteiro Oliveira—atualmen-
te, o melhor jogador do país —
sofreu uma lesão na tíbia direita
e teve de abandonar o campo
aos 43 minutos. Oliveira, que foi
internado no Hospital Santo An-
tônio, no Porto, ficará inativo
durante dois meses, não mais
voltando a atuar no Campeona-
to deste ano. O Sporting ainda
tentou, nos últimos 15 minutos
de jogo, diminuir o marcador,
mas o Boavista manteve a sua
superioridade e o resultado.

Os outros
Nos outros jogos, o Benfica,

numa tarde em que tudo deu

ITÁLIA
Ascoli 1 x 1 Avellino

Bolonha 2x0 Roma
Catanzaro 1 xO Cagliari

Como2 xO Milan
Fiorentina 1 xO Cesena

Internazionale 1 x 1 Udinese
Juventus 1 x 0 Genoa

Napoli 2x0 Torino

• A classificação: Juventus
com 36 pontos ganhos, Fiorenti-
na 35, Internazionale 30, Napoli
27, Roma 26, Ascoli 25, Catanza-
ro 24, Avellino 23, Udinese 21,
Bolonha e Cesena 20, Torino 19,
Genoa 18, Cagliari 17, Milan 15 e
Como 12.

Zwolle 1 x 2 Bredo
Nimega 1 xO Utrecht

Enschede 1 x 0 Sporta Roterdam
Graafschap 1 x 3 Groningen

Haarlem 1 xO Roda
Maastricht 0 x 4 Az 67

Ajax 9 x 1 Lo Haya
Feyenoord 2 x 0 Go Ahead

Tilburg 0 x 1 Eindhoven

• A classificação: Eindhoven
com 38 pontos ganhos, Ajax 37,
Az 67 Alkmaar 34, Feyenoord 31
e Utrecht 30.

GRÉCIA

Juarez Bahia
certo, descontou a derrota do
primeiro turno e abateu o peri-
goso Rio Ave por 3 a 0. Com isso,
o atual campeão português
manteve a vice-liderança e foi o
beneficiário direto dos dois pon-
tos perdidos pelo Sporting. Com
31 pontos — cinco a menos que o
líder — o Benfica ainda alimenta
o sonho de ganhar o título. Mas,
como faltam oito rodadas ape-
nas, as esperanças são frágeis.
Aliás, tanto o Sporting como o
Benfica ainda terão jogos difi-
ceis pela frente, mas é fora de
dúvida que o líder está em me-
lhor forma que o Benfica.

O Porto, mais uma vez, desa-
pontou a sua torcida perdendo
para o Guimarães por 1 a 0. Já
na quarta-feira européia, cedera
o empate ao Standard de Liège
quando precisava ganhar pela
diferença de dois gols. Na jorna-
da de ontem, o Porto esteve irre-
conhecível e mereceu a derrota.

Setúbal e Braga empataram
com um gol; o Penaflel venceu o
Viseu de 1 a 0; o Belenenses, em
crise, perdeu de 2 a 0 para o
Espinho; o Estoril ganhou do
Portimonense, uma surpresa,
por 2 a 1; e pela mesma conta-
gem o Leiria venceu o Amora.

IUGOSLÁVIA
Vojvodina 2x0 Zeljeznicar

Sloboda2x0 Belgrado
Teteks 2 x 1 Budi_|cnost

Hajduk 1 xO Estrela Vermelha
Partisan 1 x 0 Vardar
Radnicki 1x0 Osijek
Sarajevo 4 x 1 Velez

RijekaOxO Olimpia
Zagreb 1 x 2 Dynamo

• A classificação: Dynamo com
35 pontos ganhos, Estrela Ver-
melha 30, Hajduk 29, Zeljeznicar
e Partisan 28, Sarajevo 25, Voj-
vodina, Olimpia, Buducnost, Ve-
lez e Sloboda 24, Rijeka 23; Osi-
jek, Vardar e Belgrado 21, Rad-
nicki 20, Zagred 16 e Teteks 15.

HUNGRIA

Aek 2 x 1 Apollon
Doxa 1 x 1 Ofi

Bhnikos 1 x 1 Heraklis
Parisa 0 x 1 Olympiokos

Ponionios 1 x 0 Corinto
PanseraikosOxO Aris

Rodos 0x0 Kos.oria
Panathinaikos3 x 1 Yannina

Pook3x 1 Kavalo

• A classificação: Panathinai-
kos com 37 pontos ganhos,
Olympiakos 36, Paok 35, Aek 33.
Aris 30, Kastoria, Heraklis, Pa-
nionios 26, Doxa, Ethnikos 25,
Larisa e Ofi 22, Rodos 21, Yanni-
na 20, Apollon 19, Panseraikos
18, Corinto 14 e Kavala 12.

Tatabanyol
Ojpest Dozsa3

Yolan2
OzdO

Zalaegerszegl
Szeged3

Vasas2
Videotom2

x 4Ferencvaros
x lNyiregyhazo
x óHonved
x 2MSC Pecs
x IBekescsabo
x 2Debrecen .
x IDiosgyor
x 2Raba Bo

• A classificação: Videoton
com 35 pontos ganhos, Ojpest
Dozsa 34, Raba Eto e Ferencva-
ros 33. e Tatabanya 30.

¦',»
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A noturna de hoje
1° PÁREO — Às 19K45 — 1000 rrm.ro» ,„.,.„. .,

_l.co.de — Yo.hino (59»4/5) — Cr$ 105 mil — Animai» d. 6 e 7 ano», erté Cr$ 120 mil

l—I GayDrogoon., A. P. Souza.... 57
2—2 -0-bo_,E.Son-o_ 57

3 SávioJ. Freire 58
3—4 Fodir.J.C.Cajlillo 56

5 luminal-l-Brasiliense 54
4-~6 Ceraviglio, M. Monteiro 54

7 «arehad, J. B. Fonwco 57

6° (8) Florero e Bacar
5o (8) Florero e Bacar
2° (5) Querir _, Oellis (CP)
4° (9) Iron Love e Ceraviglio
6o (9) Jopro e Cup Happy
3° (8) Florero o Bocor
7° (8) Florero e Bacar

Record» — liid-tor (97«2/5) —
PÁREO — A» 20H15 — 1600
Cr$ 105 mil — DUPLA EXATA

350 mil
1—1 Kuki Bor, J.Ricordo  10 58

" Smetana,J.AA.Silvo  58
" -igville.J. Escobar  55

2—2 Jaddo.F. Pereiro F°  58
3 Àlegro.e.J.C.Ca_tilto  56

3—_ HelSnio.J. Pinto  57
Colaborador,A.P.Souza  57
DeadShot.l.Brasiliense  56

4—7 ror__,J.E_.eve_   11 58
" FrltiKhon.G.F.AImeida  56
8 Herfort, L Januário  56

2o (8) Senhor Penha e Ugv.lle
2° (6) Thinlí e Helânio
3o (8) Senhor Penha e 14*1 8ar
3o (6) Canny e Beogle
4o (8) Senhor Penha e Kuki Bor
3°(6) Think e Smelono
5o (8) Senhor, Penha e Kuki Bar
6° (6) Think e Smetano
4° (9) Sangor e Jaddo
4o (5) Escardillo e Helànio
8°. (8) Senhor Penha e Kuki Bor

3o PAREÔ — A» 20h40 — 1100 mrtroí —
Recorde—BarUr (65*4/5) — CrS 122 mil — Inicio do Concurso — Égua

de 5 e 6 ano», até Cr$ 135 mil

1 —1 Eau D'Argent, A. Ferreira 58
2— Saragata, D. Guignoni 58
2—3 l.doAbaele.R.Marques 58

4 Agenda, H. Arruda 58
3—5 Elevoge. F.Pereiro F° 58
.. 6 Á.daPálria.J.B.Fonseai.... 58
4—7 Oaxã.J. Ricardo 58

8 EastKirkby. A. P.Souza ....... 54

2o ( 9) ladeie e L. do Abaelér
5o ( 9) ladeie • Eau t_'Argenl
3o ( 9) ladeie e Eau 0'Argent
4o ( 9) ladeie o Eua D'Argenl
3o ( 8) Decency e Lagoa do Abaete
9° ( 9) ladeie e Eau D'Argenr
2° (10) Saramanderia e Tubarana
2° ( 8) Batlla e Boa Idéia

~— j^ 
Camilo da Silva

4" PÁREO — A» 21h05 — 1300 meiro* —
Recorde — Atop Sin (78« 1/5) — Cr$ 176 mll

1—1 GoodDeolG.f.Almeida 56" Davos, J. Pinio 56
2_2 Artesano,J.Ricardo 56

3 IrilhRuler.J. Escobar 56
3—4 Jonhazo, A. Oliveira 56

5 Don Martin, A. Ramos 56
4—6 Runntng Bond, F. Pereira F° 56

" Tora-toraJ. Queiroz 56
" Tufão, J.M.Silvo 56

2° ( 5) Coskel Love e Bencatel
4o (7) Account e Casket love
9° (l 1) Lavoro e Jongoville

1 Io (11) Lavoro e Jongoville
3° ( 7) D. Surte Crislof
5o ( 5) Casket love e Good Deal
5° (11) Lavoro e Jongoville
1° ( 8) lllustrious e Dalton
Io ( 7) Oran e Patalin 

1000
1100
1400
1400
1500
1000
1400
1000
1100

AP ImOOsl A. Palm P»
NL ImOòsl A. Poim f
AP lm!6s2 L.D.Guedet
AP Iml6s2 W. Meireles' 
AP Im33s2 A. Arouio
AP ImOOsl J. L. Pedroso
AP lm!6s2 G. F. Santos
AU Im0ls2 G. F. Santos
Nl Im07s2 A. Morales

%.*í»fr ^i^-^i™^«íl-\<^_^_5_!SS!^_5ÍS^^WÍSS^«_BSSM^' 
_.-*- .mi»_j—¦——t.—™»^

Com o jóquei J. Garcia fazendo posição, chicote em baixo do braço, Remember ganhou fácil o Henrique fossoio

Remember mostra categoria para ganhar GP

5° PAREÔ — A» 2.h35 — 1300
'Recorde — Atop Sin (78* 1/5) — Cr$ 148 mil -

de 4 anos, sem vitória

Metros —
- DUPLA EXATA — Égua»

1—1 .ordllly.J.'Escobar  57
2 Uraiba, C. Pensobem  10 57

2—3 Thisania,R. Marques  57
Cravióla, H. Cunha  57
Eblona.F. Pereira F°  57

'3—6 Laurinho.J-B. Fonseca  57
Impulsora,J.Ricardo .._. 57
Bela Betino.S. Silva  57

•4—9 Iiu-KI,G.F.Almeida  -57
10 lady Angela, A. Luiz  11 57
11 FrederikaJ. Pinto  57

4° ( 6) Easy e Leobela
6° i 6) Reza Forte e Skilobrigida
3o (10) Clódia e Cancha Reta
7° { 9) Draw Gate E I. Love Lucy
7° (10) Clódia e Cancha Reta
2o ( 8) I Love lucy e Mlss S. Stars
5o ( 5) Mirão e Desotienlo (DF)
8o (10) Clódia e Cancha Rela
5o (10) Clódia e Cancha Reto
5° ( 8) I Love Lucy e Laurinha
6o (10) Samuroa e Cravióla

1300 NP !m20s4/3
1000 NU I m02s3
1300 NP Im23s3
1000 NP 1 m03í
1300 NP Im23s3
1000 T1P Im03s3
1400 AP l.m35s
1300 NP Im23s3
1300 — NPT Im23s3
1000 NP 1 m03s3
1100 NL I m09sl

|M. Morales
S. França
S. T. Câmara
H. Cunho
F. A Madalena
J. D. Moreira
I. Amaral
J. E. Souza
W^AIIono -
E. P. Coutinho
A. Orciuoli

6° PÁREO — À» 22H05 — 2000 metro»
Recorde — Grou (126»2/5) — Cr$ 146 mil

Cavalos de 5 a 7 ano», até CrS 600 mil
1—1 Exótico,G.F.Almeida 53
2—2 Kazan.E. Ferreira 54

3 Joonico,L.Januário 55
3—4 Oxlqulto.J.M.Silvo 54

Imbó.A.Souzo 53
Bamborial, f. Pereira 58

" 7 Rocord.J.Queiroz 49

2o 4) Upset e Grand Vllle
2° 9) Doppoi e Sandstorm
4° 7) Salmo e lapix
6o 7) Cetro e Diau
3o 8) Cohill e Recuado
5o 7) Salmo e lapix
2o 6) Escardillo e Grão Pará

2800 GL
1600 NL
1600 NU
1300 AP
1600 NP
1600 NU
1300 AL

2m57sl.
Im41s
Im41s3.
Iml9sl.
Im4ls2.
Im4!s3.
Im27sl.

G. F. Santos
W. P. Lavor
C. Rosa
M. Morales
G. P. Cosia
J. B. Silvo
G. Ulloo

Remember, por Locris em Redbrick, proprie-
dade do Stud Inshalla, venceu o Grande Prêmio
Henrique Possolo, Ia prova da tríplice coroa, com
uma forte atropelada nos 400 metros finais da
competição. Em segundo finalizou Panthere,
atuando muito bem. O jóquei da ganhadora foi J.
Garcia, o tempo para os 1 mil 600 metros na pista
de grama leve, lm35s3/5.

A ligeira Bint-Cris dominou o GP Henrique
Possolo na sua primeira parte, com Panthere perto
na expectativa. Na reta, com a ganhadora Remem-
ber ainda_na jn_Q__i______a^
Oliveira dominou a prova com relativa facilidade,
mas, não pôde suportar a violenta atropelada da
conduzida de J. Garcia, que acabou passando sem
luta pára o primeiro posto. No final, galopou com
tranqüilidade, mostrando uma enorme categoria
sobre as demais.

1° PAREÔ GL — Primio Cr»1200 metros — Pista
210.000,00

Io Amarela,G-F. Almeida
2o Modlfi..a,r. Pereira
3o Gambardina, J. Esteves
4° BelheFirst.J.Ricardo
5° GranVilIage. E. Ferreira
6° Asolo, J M. Silva
7° fjmiroda, E. Freire
8o ClaroLux, A. Ferreira
9o. Suntuosa, J.R. Oliveira

10° Tonalia.J. Moita
IIo Marreca. J. Pinto

Retirada! la Troico. Dupla Exolo (03-07) CrS 9.60. Dif 2 1/2 corpos
k vários Corpos — -empo - Pl l"2 - Venc. (3) CrS 1.50 Dup.
(23) CrS 3.00 — Placé (3) CrS 1,40 e (7) CrS 2,90 - - Mov. do Páreo
CrS 1.583.750.00 — AMARELA — F.C. 2 anos — RS — Free Hand
q-Stiyla—Cf^oàor-^-9rQf^--^Sítc-^da-Mondsvt -i.t.Treinado__--.-_..l____f_.. _
Santos.

2° PÁREO — 1200 metros — Pista — AL — Prêmio Cr*
148 000,00

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

1.50
10,80
3.00
9,30
3.00
4.30

35.10
21,10
35.10
50,70
20,10

II
12
13
14
22
23
24
33
34
44

21..10
1.30
9,90
8.10

24.00
3,00
3.40

17,10
9.10

29,20

Dif. 2e2Corpos—Tempo—l'35"3 —Venc. (I)CrS 2.10 -

Dup (1.1)CrS 3.20 —Placé(I)Cri l,30e(9)Cri 1,30 -Mov. do
Páreo CrS 3.994.100.00 — REMEMBER - F A. 3 ano — RS -

louis e RedbricW — Cnador — Haras Sideral — Propr. — Stud
Inshalla (SP) — Treinador — W. Garcia. n
6° PAREÔ — 1200 metros — Pista — AL — Prêmio Cr$

210.000,00
1° tio Paulo. J*. Garcia 55 10.90 II 34.J0
2o Docimeu.L. Januário 55 2,30 12 1,80
3o El Visco, E. Ferreira 55 4,50 13 3n60
4o Except,J.Queiroz 55 62.70 14 4.50
5o Gubbiano.J.Esteves 55 23.10 22 8lr„10
6o Jacel.F.Silvo 55 79.00 23 6,60
7o Qualrocenio.G.F. Almeida 55 1.80 24 6.20
8o Abolir, C.Xavier 55 59.20 33 70:20
9o EnqlisliSir. J.M.Silvo 55 5,70 34 11,20

44 20.50

Dif. 2 1/2CorposeVurioscorpos- Tempo — 1'I4"1 -Venc.

Io Leobela, J. Ricardo
2o Claibone.F. Pereira
3o La Traviata, W. Coito
4o LovelyGirl, J,B. Fonscta.
5o Hechtia.Ê. Ferreira
6o Fo.te_.zo, A.P. Souza

'7o Eletriz.M. Andrade

2,90
6.60
2.40
3,10
5,00

12,70
23,30

3.40
5,y0
5,00

20,20
4,30
4,50

2570

7° PÁREO — Às 22H35 — 1300 metros
Recorde — Atop Sin (78sl/5) Cr$ 122 mil — Covalos de 5 a 7 anos, até Cr$

Iziane vence em
Cidade Jardim

135 mil

I—1 Çreot Chollenge, D.F. Graça 57
Brix.J. Ferreiro 58

.2—3 Bookville.A.Abreu 58
Fonagram.J. Freire 5B

•3—5 Bonito, E.Morinho 57
i Doric.R. Marques 57

4—7 Zinder, M. C. Porto 57
El Ducado, E. Santos 57

2o (10 Nonoai e Bonito
7o (10) Nonoai e Great Chollange
2o ( 8) III Be lucky e Operado
4o (10) Nonoai e Great Chollange
3o (10) Nonoai e Great Chollange
5o ( 9) Ignonia e Elbono (BH)
6° (10) Nonoai e Great Chollange

10° (10) Nonoai e Great Chollonge

1200
1200
1600
1200
1200
1100
1200
1200

NP
NP
NP
NP
NP
AM
NP
NP

]ml6s2.
Iml6s2.
1m44s
Imlós2.
Imlós2.
Iml4s4.
Iml6s2.
Imlós2.

J. L. Pioto
J. Coutinho
G. P. Costa
Daniel Nçto
G. Ulloa
S. França
J. M. Arogão
J. D. Moreira

8o PÁREO — Às 23h00 — 1100 metros —
Recorde — Barter (65s4/5) — Cr$ 176 mil—Cavalos de 3 anos, sem mais de 1 vitória

1—1 Patalin, L.Esteves 6
2 Zeng,J.M.Silvo 2

2—3 Patuá.S.Silva 4
4 Toldador.M.C. Porto 7

3—5 Oldham.J. Pinto 8
6 SweetSidU.C.Castillo 5

4—7 Jungo, F. Pereira F° 1
8 Dancing Day, Ricardo 3

2o ( 6) Ben Locris e Tibicuera
3° ( 8) Hordglove e Erol (BH)
2o ( 7) Bencatel e Inkling
Io (11) Tomóo e Crátego
Io {11) Backgamon e Toronto
5° ( ó) Locris e Palalin
Io (13) Keverly e Folly Boy
1° ( 6) Ignominia e Gutierrez (BH)

1200
1000
1000
1100
1100
1200
1000
1200

AP
AM
AL
AP
NU
AP
AP
AP

Iml5s2.
Im05s4.
ImOlsl.
ImOSs
Im07s3.
Iml5s2.
Im02sl.
Im2!s

E.P. Coutinho
J. Coutinho
J.E. Souza
J M. Aragão
L. Acufta
G.L Ferreiro
M. Morales
Z.D. Guedes

V PÁREO — Às 23H30 — 1300
Recorde — Atop Sin (78sl/5) Cr$ 148 mil DUPLA EXATA -

vitória

metros —
¦ Cavalos de 4 anos, sem mais de 1

1—1 Kitusco,,. Ricordo  57
2FrorGato,A.S.01iveira  57'2—3 

Corybantes.G.Menesei  57
Aba Real, J.C. Castillo  57
Malisse.Jz. Garcia  57

3—ó ElIlhos.J. B.Fonseca ...'.  11 57
.. - 7 Bheolonio, J.M.Silvo  57

8 Corrick.C. Xavier  57
4—9 Pos D'Amour,F. Lemos  57

10 Hosller.V. Xavier  57
11 lopetus.M.Voz 10 57

2o (10)
12° (12)
4° (10)
5" ( 9)

12° (12)
2o ( 8)
9» (10)
1° ( 8)
2o (10)
6o (10)
5o (10)

Gay Flier e Que Suefio
Chinon e Kind To Run
Salvador e Kind To Run
Tardif e Corybontes
Avencal e Kind To Run
Dancer laponi
Foustoso e Kitusco
Gran Selenid e Sirtoli
Winton e Mikimba
Gay Flier e Kitusco
Gay Flier e Kitusco

1500 AP 1 m36s
1200 NP Iml6s3.
1100 NP Im08s3.
1300 AL Im20s
1100 NL Im08s2.
1300 NP Im22s3.
1400 AP lm27sl.
1300 NP Im22s3.
1000 NP Im02s
1500 AP Im36s
1500 AP I m36s

Z.D. Guedei
R. Nahid
F. Saraiva
O.M. Fernande»
R. Carrapito
J.B. Silva
M. Morales
J.T. Farrâo
A. Ricardo
J.E. Souza
W.G. Oliveira

RETROSPECTO
Io páreo — Gay Dragoon — Fadir — Jarbas
2o páreo — Kuki Bar — Jaddo — Helânio
3o páreo — Daxã — Eau D'Argent — Elevage
4o páreo — Jonhazc — Good Deal — Artesano
5o páreo — Jardilly — Tsu-Ki — Laurinha
6o páreo — Exótico — Kazan — Imbó
7o páreo — Bookville — Great Challenge — Bonito
8o páreo — Oldhan — Patalin — Jungo
9° páreo — Corybantes — Kitusco — Iapetus

São Paulo—Em deci-
são no "fotochart", Izia-
ne, por Volp em Quexi-
nhade de propriedade
do Stud Marea, criado
pelo Haras Rio Peque-
no, treinado por S.B.
Piotto e conduzido por
A. Cassante, venceu on-
tem em Cidade Jardim
o Grande Prêmio Her-
culano de Freitas, corri-
do em pista de grama
leve, na distância de 1
mil metros. O tempo foi
de lm58s, e Encapado
ficou com a segunda co-
locação.

Arremate foi para a
ponta na largada, mas
logo The Creditor
ocupou a liderança, ga-
nhando grande terreno,
seguido de perto por
Xess. Mas, no meio da
reta, Encapado tomou a
ponta e, quando já esta-
va com a vitória prati-
camente garantida, so-
freu forte atropelada de
Iziane e os dois foram
juntos "cabeça-cabeça"
para o disco, para a de-
cisão, em favor de
Iziane.
Resultados
1° páreo
1° False Face, J. Lima
2° Key Note, E. Sampaio
Vencedor (1) 1,20. Duplo (14) 4,80.

Placês (1) 1,10 (4) 1,90. Tempo. I mO I s.
Treinador, E. Aroya. Filiação, Scarlace
em Patisserie.
2° páreo
1° Nombo, J.M. Amorim
2° Kongola, E. Amorim
Vencedor (3) 1,60. Dupla (23) 5,20.
Placês (3) 1,40 (2) 2,70. Tempo, I mO I s.
Treinador. A. Magalhães. Filiação, Pi-
nonero emBless My Soül.
3° páreo
Io Ire.oboo, FA. Marques
2o Despacilo, J.lima
Vencedor (4) 2,90. Dupla (-7) 8,50.
Placês (4) 1,10 (7) 1,00. Tempo, 1 m39s
7/10. Treinador, RR. Limo. Filiação,
Zaluar em Axadreza.
4o páreo
Io Desejada, H. Freitas
2o Linda Christie, R. Penachio
Vencedor (1) 3,20. Dupla (15) 7,20 .
Placès(l) 1,80(5) 1,80. Tempo, ImOls.
Treinador, S. Lobo. Filia_;áo, Gay Gar-
land em Miss Norma
5 páreo
Io Miss Faltma, A. Cassante

. 2° Latouche, L. Lima
Vencedor (6) 1,70. Dupla (4ó) 6,30.
Placês (6) 1,40(4)2,00. Tempo, ImOls
Treina'dor, F. Marusst. Filiação, Goiano
em Fuviana.
6° Páreo
1° Night King, J. M. Amorim
2) Eblis, J. G. Silva
Vencedor (5) 2,00. Duplo (15) 2,40.
Wacês(5) 1,20(1) 1,20. Tempo, !m22s,
treinador, A. Magalhães.
7° páreo
1) Iziane, A. Cassante
2o Encapado, L. C. Silva
Vencedor (9o) 9.60. Dupla (46) 54,40.
Placês (9) 6,40 (6) 9,50. Tempo, 1 mOOs
5/10.
8° páreo
Io Rory's Princes, J. Pessanha
2°J..ve Space. I. Quintana
Vencedor (2) 15,60. Dupla (II) 19,00.
Placês (2) 4,10(1) 1.70. Tempo, ImOls
treinador, W. Marraccini.
9° páreo
Io Daily Mail, E. Amorim
Placês (I) 2,40m (10) 2,10. Tempo,
Im41s, treinador, J. J. González
10° páreo
Io Uiapé. J. Silvo
2° Harina, E. Amorim
Vencedor (10) 10,00. Duplo (26) 17,70.
Placês (10) 4,30 (2) 2,30. Tempo,
lm22s treinador, P. Corregari.

44 11.60

Dif. 1 l/2el l/2Corpo —Tempo—l'14"3 —Venc. (4)OJ 2,90
Dup (34) CrS 4,00— Place (4) Cr. 2,20 e (6)°Cr4 2,50 —

Mov."do Páreo CrS 2.285.100,00 — LEOBELA — F.Cm 4 anos —
RS — Leonicoll e Esta bela —Criador — Horas do Arado — Propr.

Stud Shangri-lá — Treinador — L. Ac7no.

3» PÁREO — 1200 metros — Pista — GL — Prêmio Cr$
150.000,00

(PROVA ESPKIAl)
Io Indianera. J.Ricardo
2o Moino, F. Pereira
3D Ch'mofown,G. Meneses
•Io Solteirono.E. Ferreira....
5o Layuco.J.C.Castillo
6o Caraway, J. Pinto
7° Agomia.J.Queiroz

53 6.50 12 3.80
58 1.90 13 1.80
56 1.90 14 7.30
55 6.60 22 13,80
53 12,60 23 3,70
5.1 15,20 24 9.40
50 14,20 33 27,40

34 6,70
44 60,80

Dil I 1/2 Corpo o Paleta -Tempo— ri II —Venc. (2)Cr$6,50
— Dup. (12)CrS 3,80 — Placé (2) CrS 2,80 e (I) CrS 1.50 — Mov.

do Páreo CrS 2.995.100.00 — INDIANERA — F.C. 5 anos — RS —

Kalapalo e Hoyley — Criador — José E. Romogno e Uno o.

Jocquei - Propr. — Slud Shangri-ló — Tr. C. H. Coutinho.

GL — Prêmio CrS

5B J.70
57 3,60
58 4.60
56 37.40
53 58,20
56 5,60
56 38,50
57 9,40
57 5,10
55 19,40
55 4,60
54 77,30
53 64,60

29,80
4,50
3.50
5,50

20.70
4.80
5,20
8,10
4,80

19.80

4o PÁREO — 1300 metros — Pista
122.000,00

Io Bretano.F. Lemos
2o MosterTung, E. Ferreiro
3o Busilis, J. Macliado
<t° rié-Sangue.C. Xavier
5o Upwell, J.B. Fonseca
6o Uido.J. Ricardo
7o AAartim Pescador, J.R.Oli
8° 1'IIBeLucky.J.M. Silvo
9° AiSolto.L. Januário

10* Hobbs.C.Volgos
I Io Cabonel, O Ricardo
12° Ivoryx, A.P. Souza
13° Listz,M.Monteiro...;

N/C Iroord. Dupla exato (08-01) Cri 17,00 Dif. 1 1/2 Corpo e
vários corpos — Tempo — 1' 173 — Venc. (8) CrS 4,70 — Dup. (13)
CrS 3,50 — Placé (8) CrS 2.10 e (1) CrS 1,80 — Mov. do Páreo Cri
3.703.050.00 — BRETANO — M.A. 5 anos — SP — Kublai Khan e
Nadushko —- Criador-Haras São José • Expedictus — Propr. —

Stud Chevalier — Tr. J.E.Souza.

5° PÁREO — 1600 metros — Pista — Gl — Prêmio CrS
1.000.000,00

(GRANDE PRÊMIO HENRIQUE POSSOLO —.(GRUPO I) — (SELE-
ÇÃO) — (Io PROVA DA TRÍPLICE

COROA DE ÉGUAS

(7) CrS 10,90 Dup (24) CrS 6,20 - Placé (7) CTS 5./U e (31 CFS-
2.00 — Mov. do PoreoCrS 3.655..00.00 - TIOPAUIO — MC. 2
anos — RS — Manacor e Fleetwood — Criador e Proprietário —
Horas Pinheiros Altos — Treinador — R. Corropilo.

7° PÁREO — 1400 metros — Pista — GL — Prêmio CrS
148.000,00

1° Pelegrino.G. F Almeida
2° Cabochon. J. Pinto
3° Lextrino, J. L. Januário
4o Enfluente,J.M.Silvo
5o Nice Boy, J. Machado
6o Cobicoso,J.Queiroz
7° Ravano.A.P. Souza
8° BemKsor.J.C.Caslillo
9° Flamor.P Cardoso

10° Fiero.E-Ferreira
I Io Ethero,J.Ricardo
12° Dog Fato, M. Vo.
13° Bilton.W Gontjolves

N/C. Estol. Dupla Exolo (04-J-01) CrS 9,10. Dif. 2 Corpos e 2 1/2
Corpos — Tempo — t'23" —Venc. (4) CrS 3.90 (Dup. (12) CrS
3,50 — Ploce (4) CrS 2,20o(l)CrS 1.60 - Mov. do Páreo CrS
3.985.700.00 — PEIEGRINO — M. C. 4 anos — RS — Chirrup i
Marilisa ~ Criador — Haras Simpatia — Propr. — Stud Parati --1

Treinador — O. Ribeiro. j

8° PÁREO — 1200 metros — Pisto — AL — Prêmio Crj
210.000,00

1° Never Be Bad, E. Ferreiro
7° Dacricio,G.Meneses
3o Uranium,J.Ricardo
4o Alpino.G. F. Almeida
5° Tubilex. J. Pinto
6° Am.goBoca, A. P. Souza
7° Kceler. J. Queira..
8o Toj-EI-Moluk.J.M.Silvo
9° Pallasite, P. Cardoso

57 3,90 II 10,80
57 2,40 12 3.50
57 22,10 13 3.70
5? 21.90 14 3,60
57 3,10 22 29,30
57 6,00 23 6,70
52 14,10 24 6,50
55 6,00 33 15.50
57 12.90 34 6.90
57 25,10 44 12,20
57 22,10 ,.
57 21.50
57 84,50 »

55
55
55
55
55
54
55
55
55

2.10
5,20

14,50
4.60

27.80
77.30
77,30

5.10
2.80

11
12
13
14
22
24
24,
33
31

8.t>0
5,00
3,(10
8,30

13.50
3.70
9.00

11.20
4,70

41.60

Dif. 2 Corpos e Vários Corpos — Tempo— 1*1 3"4 — Venc. (5) CrJ
2.10 — Dup. (13) CrS 3,00 — Placé (5) CrS 1,50 e (1) CrS 1.90 —
Mov. do Páreo CrS 3.588.470,00 — NEVER BE BAD — M. A. 2 onoi
— RJ — Earldom II e Gos Mask — Criador e Propr. — Haras Santa
Morio de Araras — Treinador — W. P. Lavor.

9° PÁREO — 1000 metros — Pista — NL — Prêmio Cr|
122.000,00

Io Ox-Tail.J.M Silva 58 2,80
2o Nobelo.Ji. Garcia 57 13,40
3° ScrapBoo-.l).Freire 51 4,90
4° Bernachi,G.Meneses 56 1,70
5° GoodKiddy.E. Ferreira 56 3,50
6o Debile.M. Monteiro 54 14,80

12
13
14
23
24
33
34
44

4.20
2,<10
8,40
2.90

12.80
4,60
6,20

56,00
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1° Remember, J.Garcia (SP)..
2° Ponthêre.A.Oliveira
3o AcquaMarina.J.Ricardo..
4° Oedaleiro.J.Pinlo
5° Dork,Miss,G. Meneses
6o Dalmático. J.Dacosto
7° Zalb.G.F.Almeida
8° Zarge, F.Pereiro
9o Bint-Cris,J.M.Silvo.:

10° Ficção. J.Malta
11° Zalumar, J.Machado
12° D.eto.JR Oliveira
13° Moonlight.E.Ferreira
14° Póbia,W.Ganc;alves
15° GenovoBello.A.Bolino...

56
56
56
56
56' 56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

2.10
2,80
4.60
1.00

11,00
5.00
2,80
2,60
5,00

23.00
2.80

62,50
6,90

33,90
23.00

12,50
3,60
480
3,20
8,10
9.50
5,10

28,70
10.80
8.50

N/C: Prince Tigre. '
Dif. 2 Corpos e Poleta — Tempo — 1 01" — Venc. (1) CrS 2.80 —

Dup. (14) $8,40 —Placé (1) CrS 1,70 e (6) CrS 4,20 — Mov. do
Páreo CrS 2.791.400,00 — Toil — M.C. 5 anos — SP — Renégot 6
GbeÜne —'- Criador — Haras Pirossunungo — Prapr. Stud Serro
Taihoda — Treinador — 4 Vieira
10° PÁREO — 1000 metros — Pista

176.000,00
1° Bac-cgammon, J Escobar
2o Mogno,J.Ricardo
3o Pagâo.C. Valgas
4o Fito, A. P. Souzo
5o Fiercé, A. Ramos
6o Prosaico,PVignolas
7o BangageJ. R. Oliveira
B° Ostentador, J. M. Silvo
9° TangoMio,J.C.Castilho

10° OldSurehond,H.Cunho

Duplo-Exato (01—03) Cri 5,80 Dif. Vários Corpos e 2 Corpos —

Tempo— 1'00"4 --Venc. (I) CrS 1.90 — Dup (12) CrS 2.50 —
Placé (1) CrS 1.40 e (3) CrS 1.30 — Mov. do Páreo Cri 3.361.
800,00 — BACKGAMMON — M.C. 3 anos — SP — lom Playlair e
Golden Night — Criador — Horos Calunga — Propr. Haras Novo
Mato Grosso (MS) — Treinador M. Morales.

MOV. GERAL DE APOSTAS: CrS 37 milhões 780 mil 955 _

— NL — Prêmio CrS

57 1.90 11 21.(10
57 2.60 12 2,60
57 15.60 13 4.J0
56 5.80 14 6,80
57 16,60 22 1370
57 10,50 23 4,10
57 43,70 24 6,70
57 6,10 33 1770
55 16,60 34 6,20
57 10.50 44 28^0

O GOL DO CUPOM
UM 

Estádio Asteca repleto e entusias-
mado viu o Brasil ganhar a posse per-
manente da Taça Jules Rimet ao se

impor por 4 a 1 sobre a Itália numa grande final
de Copa do Mundo: uma final que teve sofri-
mento e mesmo erros no primeiro tempo, mas
que nunca viu o Brasil deixar de ser o melhor
time, o time que realmente mereceu pela quali-
dade de seu futebol, a seriedade de sua prepara-
ção e q comportamento em cada minuto de
cada partida.O juiz foi o alemão Rudi Glockner, muito
indulgente no jogo violento. Além disso errou
ao terminar o primeiro tempo enquanto o mar-
cador do Estádio ainda dava cinco segundos
para correr, quando Pele matava uma bola no

peito para marcar o que poderia ter sido o
segundo gol.

O time brasileiro teve uma grande estrela,
pelas circunstâncias mesmo em que a partida
se desenvolveu: Gérson. Foi ele o grande mães-
tro, o homem que decidiu o título com o segun-
do gol em um lance maravilhoso.

Seria injustiça, porém, calar o trabalhe
menos evidente mas" extraordinário de Tostão
pelo comando do ataque, por suas deslocações,
por seu trato de bola, por sua coragem. Na
defesa, Brito teve uma atuação excelente. Se
errou no gol da Itália, o resto da defesa também
o fez. Foi um lance porém de que ele e os outros
se reabilitariam. No segundo tempo, pelo ritmo,
pela consciência, pela segurança, todos e cada
um dos jogadores brasileiros se mostraram os
mais autênticos campeões do mundo.

A Itália foi um time difícil por sua organiza-
ção defensiva. Por este mesmo papel subalter-
no a que voluntariamente se relegou, mostrou
que só poderia ficar com o segundo posto. Foi
para ela uma campanha brilhante, pois esteve
mesmo ameaçada de não passar pelas oitavas-
de-final e, afinal, só foi domada pelo que é sem
dúvida o melhor time do mundo.

Gérson foi, porém, o dono absoluto do
meio-de-campo e a liberdade a ele outorgada
pelos italianos lhes havia de ser fatal. Foi em
seguida a uma excelente ação em conjunto de
que participaram Carlos Alberto-Gérson-
Everaldo-Jairzinho-Gérson, que saiu o segundo
gol do Brasil, gol em que Gérson teve dois
lances da maior categoria: no passe a Everaldo
e, depois, no chutar a bola para dentro das
redes.

¦\ <

BRASIL 4 x 1 ITÁLIA
LOCAL: Estádio Asteca (Cidade do México).
JUIZ: Rudi Glackner (Alemanha Oriental).
AUXILIARES: Rudolf Scheurer (Suíça) e Angel
Coerzza (Argentina). EQUIPES: BRASIL —
Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo;
Clodoaldo, Gerson e Rivelino; Jairzinho, Pele
e Tostão. Itália: Albertosi, Burgnich, Cera, «_.
Rosatto e Fachetti; Bertini, De Sisti e Mazzola;
Domenghine, Boninsegna e Riva. GOLS: Pe-
lé, aos 17 minutos, e Boninsegna aos 37 da
primeira etapa. Gerson, aos 21; Jairzinho,
aos 2ó e Carlos Alberto aos 43 do segundo
tempo.
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Jornal do brasil ESPORTE

i Campeonato
5 Nacional
**» Três clubes do Rio — Fluminense, América e"Bângu — decidem suas permanências na Copa de
^ro na última rodada da 2" fase, programada
|jãra quarta e quinta-feira. Quarta-feira, no Mara-
cãnã, o Fluminense necessita apenas de um empa-
tis'com o Cruzeiro, para se classificar no Grupo Q.
NO dia imediato, em São Januário, o América

f" 
scisa derrotar o Operário (MS), pelo Grupo J
quanto o Bangu também joga pelo empate, em

Moça Bonita, contra o Sâo Paulo (RS), no Grupo

Caso seja derrotado, o Fluminense deve per-
der a vaga para o próprio Cruzeiro, pelo critério do
confronto direto, desde que a Anapolina confirme
o seu favoritismo diante do Moto Clube. A derrota
igualmente elimina o Bangu, dando a segunda
vaga do grupo (a primeira pertence ao Santos) ao
São Paulo (RS) ou ao Internacional (SP). Já o
América, embora igualado ao Operário (MS) em
pontos ganhos (cinco), precisa vencê-lo pois, se
empatarem, o Operário se beneficia pelo confronto
direto (venceu o jpgo do turno).

CLASSIFICAÇÃO'£(.} Grupo J
— Vascon Grupo N

£-p_ Américo (RJ) 5 , _ 5^5 (*} 7•i-< Operário (MS) 5 2 — Banau 5
4- Inter-SM(RS)r) 3 3 _ |nJ(Sp) 4

São Paulo (RS) 4

li rGrUP°K GRUPO O
*,f_Guaran, 9 _SâoJosé(,) . fl—- GrêmioH \' °

..3--Náu»ico(") 4 l-L£^°SJ 7M- Maringá(«*) 1 3A~f^t! 1
úSj 4— Treze (**) 1

W,| Grupo GRUPO P
•.'.',';—Coríntians(*) 1 —SãoPaulo(*) 8
*T— Flamengo (*) 2 —Ponte Preta 6
n,3"_ Atlético(MG)(**) 3—Ceará 4

4 — Inter. <RS)(") 4 —Atlético (PR)(") 2

- Grupo j GRUPO a
i -Esporte 6. 1—Fluminet». 7
2 - Bahia 2 —Anapolina 6

;;; XVdeJaú .5 3 —Cruzeiro 5
': 'i — Paissandu 4 — MotoCLube • 2

(*) —Já classificado
I**) — Já desclassificado

."¦-'¦ . r ¦::':j-:"v!'í : i v: ¦ .

Próximos Jogos ^

.iV:' (Última rodada da 2o Fase)
,>.: Quarta-Feira

Grupo O'_',... São 
José X Londrina

Botafogo X Treze
íi Grupo O
_•"¦:¦ Anapolina X Moto Clube

ól __,-.' Fluminense X Cruzeiro * .;:
s ... Quinta-Feira

GruP° J
América (RJ) X Operário (MS) -

;•.; ;';;, Inter-SM (RS) X Vasco
cr. » 

Grupo ,'., ,: __>;_
... .» Maringá X Náutico

Grêmio X Guarani !;A
Grupo L

Flamengo X Coríntians
Atlético (MG) X Internacional (RS)

- '¦''¦ Grupo M
,v __? Esporte X Paissandu
0. XV de Jaú X Bahia

%Í Grupo N
oi vi Bangu X São Paulo (RS)

Internacional (SP) X Santos
™ va Grupo P

São Paulo X Atlético (PR)
Ponte Preta X Ceará

TAÇA DE PRATA
Grupo S

0* ti Tiradentes (Pl) 2x2 Joinville
-: Classificado o Joinville.

L Grupo T
Campo Grande 4x0 River

Classificado o Campo Grande.
Grupo U

Mixto 1 x 2 CSA
Classificado o CSA.

j: Grupo V
Uberaba 3x0 Itabaiana

Classificado o Uberaba.

SEMIFINAIS
,, __r ' * ' Grupo X
• Joinville x CSA

O 1° jogo será em Joinville.
Grupo Z

Campo Grande x Uberaba
0 1° jogo será no Rio.

-\

9

LOTERIA ESPORTIVA

__* CLUBE EMPATE . CLUBE

I_t\ czn 

cm
Brasil | | Alemanha Ocid. II
Cruieiro MG ^[Anapolina GO H

Operano MS ^HlntírSM 
RS __

Paissandu PA BB XV Nov.Jaú SP

S.Paulo RS BBlnlerLimeira SP

Benllca PORT RioAve PORT

Ooavisla PORT Sporting PORT __
RealMadrid ESP Cadil ESP

Valenci» ESP Bírcelona ESP
Novo Hamburgo RS ^Hcaiias RS
Traz» pbLJSJos» SP WÊ

Bahia BA fHsport PE ÍJ

[Santoa SP jjBangu 
RJ 

Q
j

| RESULTADOS DO TESTE 590
. Brasil 1 x 0 Alemanha
, Cruzeiro 0 x 1 Anapolina
¦ Operário/MS 0x0 Internacional/SM
I Paissandu Ixl XV de Jaú
' São Paulo/RS 2x2 Internacional/SP

Benfica 3 x 0 Rio Ave

\ Boavista 2 x 1 Sporting

Real Madri 2x0 Cadiz
, Valendo 3x0 Barcelona

10 Novo Hamburgo 0x0 Caxias
- 1 Treze 0x3 São José

12 Bahia 0x0 Esporte

13 Santos 1 x 0 Bangu
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segunda-feira, gg/3/8g a Io caderno a gl
luinaldo Ramos

Figueiredo é recebido pelo presi , na Tribuna da Imprensa

Figueiredo vibra com gol de Júnior
O Presidente João Figueiredo as-

sistiu ao jogo entre as Seleções do
Brasil e da Alemanha, na tribuna de
honra do Maracanã, ao lado do Go-
vernador Chagas Freitas e do presi-
dente da CBF, Giulite Coutinho, e
vibrou intensamente com o gol do
Brasil e confirmou com um dos segu-
ranças: "Foi do Júnior, não foi?"

O Presidente, bem-disposto, ves-
tindo um terno azul-marinho, che-
gou ao estádio às 16hl5m, cercado
por um forte esquema de segurança e
aguardou o início da partida, na an-
te-sala da tribula de honra. Ao final,
o Presidente Figueiredo participou
de um coquetel no estádio e cumpri-

mentou os capitães das duas Sele-
ções, Zico e Kaltz, que lhe presentea-
ram com camisas autografadas dos
dois times.

A tribuna de honra do Estádio
Mário Filho foi lotada por politicos e
autoridades civis e militares. Assisti-
ram à partida os Ministros do Exerci-
to, Válter Pires; da Casa Civil, Leitão
de Abreu; do Interior, Mário An-
dreazza; da Educação, Rubem Lud-
wig; dos Transportes, Elizeu Rezen-
de; da Desburocratização, Hélio Bei-
trão; do Gabinete Militar, Danilo
Venturini. Na tribuna de honra esta-
vam, ainda, o presidente da FIFA,
João Havelange; o Vice-Governador,

Hamiltom Xavier; o Prefeito Júlio
Coutinho; o presidente do Baneij,
Israel Klabin; o presidente do Banco
Central, Carlos Langoni, o presiden-
te da Caixa Econômica, Gil Maciei-
ra, o Comandante do I Exército, Hei-
tor Luis Gomes de Almeida, o enge-
nheiro Emílio Ibrahim e ainda o ir-
mão do Presidente Figueiredo, escri-
tor Guilherme de Figueiredo.

Os seguranças do Presidente
ocuparam as duas primeiras filas da
tribuna de honra, dificultando o tra-
balho da imprensa. Após o coquetel,
ao qual só foi permitida a presença
de fotógrafos e cinegraflstas, o Presi-
dente seguiu para a Base Aérea do
Galeão, de onde retomou a Brasüia.

_

uitos torcedores pularam as roletas do metrô, mas não houve maiores prol

Metrô torna o trânsito mais

unior
explica
o gol -. -*S8
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Muita gente — desta vez—foi da Zona
Sul ao Maracanã de metrô, fazendo com
que as ruas de acesso ao estádio não
ficassem tão cheias como em outros clás-
sicos. A maioria dos torcedores preferiu
chegar bem cedo, e às 16h o trânsito fluía
normalmente e havia certa facilidade pa-
ra entrar nos trens do metrô.

Houve alguns problemas na saida do
estádio, pois as 42 roletas dos torniquetes
da estação Maracanã não comportaram o
volume de gente e durante 10 minutos —
entre 19h20m e 19h50m — as pessoas
pularam por cima das roletas, sem intro-
duzir os tickets. A operação só se norma-
lizou com a intervenção da PM que fe-

chou a porta principal a partir das
19h30m.

O presidente do metrô, engenheiro
Carlos Teóphilo, foi pessoalmente checar
o movimento da estação Maracanã, e
disse que era uma "grande experiência",
pois esta foi a primeira vez em que o
metrô funcionou com tanta gente em dia
de jogo. Para ele, os problemas nos tornl-
quetes só serão resolvidos com a adoção
de um cordão de isolamento na passarela
que liga o Maracanã à estação (o que foi
feito ontem pela PM).

Os trens saiam de sete em sete minu-
tos, quase que completamente lotados de
torcedores que carregavam bandeiras e
gritavam "Brasil, Brasil". Cada trem ti-

nha oito composições e levava cerca de 2
mil 700 torcedores. O metrô não tem
ainda a estimativa do número de passa-
geiros, mas em cálculos não oficiais ti-
nha-se como certo que pelo menos 40 mil
pessoas usaram o metrô nas linhas 1 e 2.

Na estação Estácio — onde era feita a
transferência para a liriha 1 — houve
algum tumulto já que ela não comporta-'
va o grande volume de passageiros. Cha-
gavam dois trens na linha 2 para 1 trem
na linha 1.

O engarrafamento do fim do jogo aca-
bou por congestionar as ruas em volta do
Maracanã, as ruas do Méier que levam à
Avenida Suburbana e o Túnel Rebouças
durante quase lh30m.

Beckenbauer critica duramente Brasil
Bonn — Decepcionado com o jogo de

ontem, o craque alemão Franz Becken-
bauer acha que o Brasil vai ter de melho-
rar muito se quiser fazer Juz a seu favori-
tismo para a Copa do Mundo. Becken-
bauer comentou a partida de ontem para
a televisão alemã e já no intervalo era
impiedoso em suas críticas:

— Esse jogo é monótono por culpa dos
brasileiros. Eles tèm a vantagem de jogar
em casa mas não dão a impressão de
estar interessados em fazer alguma coisa.
Nossa Seleção está disciplinada e jogan-
do bem. Os primeiros 30 minutos do time
brasileiro foram lamentáveis—disse Bec-
kenbauer.

O comentarista alemão, Dieter Kuer-
ten, foi perdendo suas simpatias pelo"maravilhoso espetáculo do povo no Ma-
racaná", à medida que os minutos cor-
riam no campo. "O Zico nem deu para ver
direito", afirmou.

Beckenbauer, que antes do jogo havia
considerado a oportunidade de atuar no
Maracanã "um doping esportivo no bom
sentido", depois da partida dizia que so-
viéticos e escoceses, que estão no mesmo
grupo que o Brasil na Copa, náo têm
razão para se preocuparem.— Depois de terem visto essa partida,
soviéticos e escoceses vão jogar muito
mais soltos e à vontade. Os brasileiros

William Waack

podem ser derrotados e terão de subir
muito ainda de produção — afirmou.

Beckenbauer não elogiou ninguém no
time brasileiro, e no alemão destacou
apenas o goleiro e o libero Stielike. O
comentarista da TV alemã achou o Brasil
melhor há um ano, em Stuttgart, quando
derrotou a Alemanha por 2 a 1, do que
ontem à tarde.

O interesse dos espectadores reunidos
em alguns poucos bares abertos até de-
pois das 22h (fazia frio e devido ao avan-
çado da hora na Alemanha não havia
quase ninguém nas ruas) diminuiu logo
no primeiro tempo.

Desta vez Zico não foi o Jogador
mais procurado para entrevistas no
vestiário do Brasil.- Pelo gol e pela
atuação destacada, Júnior era p cem
tro das atenções, fazendo longas análi-
ses sobre a atuação da Seleção Brasi-
leira. E o lateral achou que o time foi
mal nas conclusões, realçando a segu-
rança do sistema defensivo alemão:

Tocamos bem a bola, mas en-
(tentamos um adversário muito fecha-
do, que não nos deu espaços. Quando
pegávamos a bola, eles recuavam S
cortavam nossa chances de contra-
ataque. O problema foi que também
erramos muito nas conclusões. Tive-
mos bons lances, criamos muitas
chances de marcar, mas falhamos nos
arremates.

Sobre o gol, uma jogada ensaiada,
Júnior afirmou que chutou consciente-
mente: ». ,

A Jogada é típica do Flamengo,
com o lateral tocando e entrando para
complementar, enquanto o ponta-de-
lança sai da área para que a gente
tenha espaço para penetrar. E deu
certo, pois eu toquei e o passe dp
Adílio foi perfeito. Chutei'consciente-
mente, não pensei em cruzar, pois es-
tava de frente para o gol. Dei sorte
porque a bola entrou no angulo, longe
do goleiro.

Para Adílio, foi
tudo muito fácil

Adílio foi um dos últimos a sair do
vestiário. Enquanto a maioria mostra-
va muita pressa em deixar o estádio, o
atacante do Flamengo, ao contrário,
era um dos mais festejados e náo tinha
um segundo de tranqüilidade. Abra-
ços e entrevistas o impediam até de
vestir a roupa, com um grande número
de pessoas exigindo suas análises so^
bre o jogo. E, numa forma muito sim-
pies, Adílio explicou o motivo do su-
cesso da Seleção:

— É fácil jogar na Seleção. 86 tem
craque. É como o Flamengo, onde só
tem craque. Aí, fica fácil. Eu encontrei
muita facilidade para mostrar tudo
que mostrei porque jogo em várias
posições e não estranho o posiciona-
mento em campo. Não estranhei mi-
nha nova função na Seleçáo, a de

^ ajudar mais o Vítor, porque Jogo em
qualquer posição.

Marcação dura não
surpreende Vítor

\ Embora as reclamações dos Jogado-
res brasileiros contra a marcação indi-
vidual feita pelos alemães fossem a

| tônica no vestiário, o apoiador Vítor
¦" não mostrava tanta surpresa dianteí;« do fato. Em sua opinião, o Brasil deve

ambientar-se rapidamente com a per-
seguição que sofreu porque na Copa
do Mundo já está mais do que evidente
que o tipo de marcação será o homem

,; a homem: I
— Eu encontrei dificuldades por-

que nunca fui marcado homem a ho-
mem e desta vez isso aconteceu. Sem-
pré que eu la, havia o alemão atrás de
mim. Então, procurei me movimentar
para contornar o problema. E sô vai
dar isso na Copa do Mundo. Ninguém
deve ter ilusões de encontrar espaços
na Copa. Vai ser isso: marcação ho-
mem a homem e ainda mais rígida.

Careca elogia
a zaga alemã

Careca ficou impressionado com a
facilidade de recuperação dos zaguei-
ros alemães. O atacante, satisfeito
com sua estréia na Seleção, achando
no entanto que poderá melhorar mui-
to de produção quando tiver maior
entrosamento com seus companhei-
ros, deteve-se num detalhe que consi-

. derou importante na partida: no pri-
meiro tempo, quando teve uma chan-
ce diante do gol, um zagueiro conse-
guiu cortar o què seria um chute inde-
fensável.

— A marcação deles é muito boa.
Tive um bom lance para complemen-
tar uma jogada iniciada por Zico, mas' 
quando ia chutar o zagueiro cortou. E
sô cortou porque é alemão, bem prepa-
rado fisicamente, porque outro não

' conseguiria chegar junto daquela for-
ma. O tipo de marcação deles é real-
mente muito eficiente.

Careca lamentou não ter maior es-
paço para fazer as jogadas que costu-
ma fazer no Guarani, partir tabelando
em velocidade até chegar á área para o
chute a gol. Ele, porém, ficou satisfeito
porque foi apoiado pela torcida.

:\r

Zico considera
o 1 a 0 pouco

Marcado de forma que chegou a
lembrar os jogos entre Flamengo e
Botafogo, quando Ademir Vicente não
o largava um segundo sequer, Zico
achou que o resultado não traduziu a
produção do time brasileiro. Segundo
o atacante, uma vitória de 2 ou 3 a 0
não seria injusta, creditando o placar
minimo em função da atuação do go-
leiro Schumacher, para ele o destaque'
absoluto da equipe alemã:

— Estivemos bem, principalmente
no meio-campo, que já tinha bom en-
trosamento, mostrando muita movi-
mentação. O resultado não foi maior
porque o goleiro alemão pegou tudo.
Um placar de 2 ou 3 a O náo seria
absurdo, pois criamos muitas chances
e não fizemos mais gols porque havia
um goleiro em excelente forma.

.4 cobertura de Brasil x Alemanha é
de Antônio Maria Filho, Márcio Ta-
vares, Sérgio Dantas, Fernando Ca-
lazans, Bruno Thys e Samuel Wai-
ner Filho
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Mesmo muito marcado pelos alemães, Careca (D) provou que com seu talento e velocidade pode ser a solução para o ataque

-——Careca mostrou que pode continuar
Sandro Moreyra

Mesmo ganhando o inesperado apoio
da torcida do Flamengo — em grande
maioria no Maracanã — que gritou seu
nome logo na entrada em campo, cor-
tando, assim, qualquer possibilidade de '
vaia dos vascalnos, em menor número,
não foi fácil para Careca vencer seu
primeiro teste na Seleção.

Inicialmente porque o time brasilei-
ro não andou bem: pecava pelo excesso
de passes, pela lentidão com que passa-
va da defesa ao ataque, o que facilitava
a marcação alemã. Depois por ser, como
se sabe, muito difícil para um centroa-
vante jogar num esquema que pouco
usa os pontas e as jogadas de linha de
fundo.

Mas, com tudo isso, pode-se dizer
que Careca venceu o teste. Se não che-
gou a fazer com que o técnico Telê
Santana esqueça Reinaldo — longe, di-
ga-se, o melhor de todos — provou,
contudo, que seu futebol é o que mais

chega perto do antigo titular. Como
Reinaldo, Careca sabe jogar sem bola,
abrindo espaços para os companheiros
qúe vem de trás e coloca-se de modo a
estar sempre pronto a receber o passe.
Ontem, por tres vezes, Careca ganhou a
luta constante que manteve com os
zagueiros alemães e criou situações de
gol, umas delas numa bonita jogada
pessoal no Início do segundo tempo.
Sua atuação, portanto, foi mais do que
aceitável.

E é bom que tenha sido assim porque
faltam oitenta e poucos dias para a
estréia do Brasil na Copa e o comando
do ataque vinha(sendo o mais complica-
do problema da equipe. Sem poder con-
tar com o talento de Reinaldo, seu favo-
rido para a posição, Telê tentou ali
vários jogadores. Roberto, do Esporte
de Recife, Baltasar, dó Grêmio, Sergi-
nho, do São Paulo, e Roberto, do Vasco,

foram testados e, na verdade, nenhum
deles conseguiu aprovar.

Todos são bons jogadores em seus
clubes,' sempre figurando na lista dos
principais artilheiros, mas de estilo pa-
recido. São centroavantes de bom físico,
tipo rompedores e quase todos acostu-
mados a que o time jogue para eles. Os
outros criam, eles finalizam.

Um estilo assim geralmente dá certo
numa equipe que use pontas clássicos,
jogando abertos e procurando a linha de
fundo para a penetração ou os centros
que venham a encontrar o centroavante-
de frente para o gol. Por jogar dessa
forma e invariavelmente chegar à linha
de fundo, Garrincha fez a lndependen-
cia financeira a uma boa dúzia de ata-
cantes, como Vavá, Mazzola, Paulo Va-
lentim, Vinícius, Amarildo, Dino, Qua-
rentinha e por ai afora. _,t.. N

-Mas talvez por não ter um gênio
como Garrincha, não é do tipo rompe-
dor que Telê procura. Por isso, conti-
nuou fazendo experiências e a convoca-
ção de Careca pode ser agora a solução.
Ele tem o toque de bola, a rapidez nas
deslocações e nas conclusões que se
ajustam bem a um time que joga mais
na base do talento do que da força.

Entrosando-se melhor com os com-
panheiros e mantendo o futebol que
mostrou no jogo difícil de ontem, Care-
ca, sem dúvida, ganhará a discutida,
posição. Roberto e Serginho, bons joga-
dores, mas fora das condições exigidas
por Telê, valem, contudo, como opções

. para o técnico. Os dois devem decidir a
segunda vaga.

Aguinoldo Ramos
Rogério Rais
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A torcida vaiou um pouco, mas também incentivou o time

Torcida teve paciência
para esperar pelo gol

Para quem viu com espanto a torci-
da de São Paulo vibrar e comemorar o
gol de empate dos tchecos, no jogo do
Morumbi, até que a Seleção Brasileira
não tem muito o que se queixar do
comportamento do torcedor carioca. É
bem verdade que as vaias por causa do
mau futebol surgiram no segundo tem-
po, mas o carioca mostrou que tem
mais paciência. Incentivou o time,
aplaudiu Careca e só vaiou quando as
jogadas eram erradas.

Nem mesmo a torcida do Vasco, de
quem se esperava uma vaia para Care-
ca, teve momentos de manifestação
gratuita contra o atacante do Guará-
ni. Ao contrário, o aplaudiu em boas
jogadas e só fez o coro de "Roberto,

Roberto", quando o jogador perdia os
lances. No cômputo geral, desta vez
ninguém teve do que reclamar.

Antes da partida, a animação da
torcida era maior, principalmente no
lado do Flamengo, à esquerda das
tribunas. Uma ala da bateria do Impe-
rio Serrano animava a torcida e a
música preferida era o samba-enredo
da campeã do carnaval, Bum Bum
Paticunbum Prugurundum, cantada
por metade do Maracanã.

No segundo tempo, entre muitas
brigas .nos dois lados das tribunas, a
impaciência dominou os torcedores,
que passaram a vaiar a partir dos 15
minutos. Com o gol, no entanto, tudo
ficou mais tranqüilo.
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Reconhecido, Menotti é assediado pelo torcedor depois do jogo

Menotti esperava muito
mais das duas seleções

, Para o técnico campeão do
mundo, César Luís Menotti, da Ar-
gentina, o jogo não foi bom. Expli-
cou que os alemães certamente
sentiram o desfalque de Rumme-
nigge, e que o Brasil sentiu falta de
Cerezp e Sócrates.

— Ainda assim, julguei que o
Muller produzisse mais. A Alemã-
nha exibiu um futebol fraco, lento,
sem criatividade ofensiva. Acho
que sentiram fadiga da viagem.
Mas se o Brasil também não esteve
bem, pelo menos merecia ganhar
de mais.

Menotti comentou que Telê

Santana e Jupp Derwall devem
estar muito preocupados com a
produção de seus times.

— A Alemanha, além de nada
mostrar no plano ofensivo, foi uma
equipe muito diferente da que vi-
nha jogando. A rigor, só tiveram
uma chance de gol em todo o jogo,
ao contrário das inúmeras jogadas
de ataque que costumam apresen-
tar. Acho que os técnicos de Brasil
e Alemanha devem estar muito
preocupados com o estágio atual
de seus times, sobretudo o alemão,
que sem Rummenigge não possuium esquema ofensivo alternativo
ideal.

pN0Mkg__
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Derwall diz que
mais uma vez foi
vítima do azar

Mal-humorado e achando què a sua Seleção fôl
melhor que a do Brasil e não merecia perder, 33£_^£
técnico da Alemanha, Jupp Derwall, disse que—-.-:
mais uma vez foi vitima do azar. Para ele, tanto o.
jogo de Stuttgart quando o de ontem, no Maraca-
nã, seus jogadores mostraram-se mais objetivo*apf;
que os brasileiros. ***»feg

Derwall se recusou a participar da entrevistar""~
programada pela CBF, sob à alegação de que não;
recebera qualquer comunicação da entidade sobre
a realização deste encontro. Chegou a afirmar que
a CBF não deu a atenção necessária à sua delega-*
ção e a ele. aa;<-

Não posso participar de uma entrevista***-;'
sem ser convidado pelo órgão que a promove. EüF-*-?*
seria um intruso, um mal-educado e como não sou,'
não apareci no local da entrevista. Simplesmente?[g*
fui avisado por repórteres que haveria o encontrõ.JSS
mas não é assim que se promove as coisas.

Ao falar sobre a partida, disse que a Alemanha
esperava muito mais do Brasil e acabou se deixan-
do contagiar pela lentidão do time adversário, não V'
rendendo o suficiente.

O Brasil se limitava a tocar a bola de um
lado para o outro, sem apresentar soluções. Não vTt!':
jogadas. O lance do gol, foi uma jogada isolada,
uma simples combinação entre dois jogadores.
Esquemas, não vi nenhum. Achei mèu time meàJJ-x
lhor, mais veloz e mais objetivo. O resultado foi
inteiramente injusto para nós. íprfss^i

Derwall não quis analisar o desfalque de Ru-
menigge. Para ele, trata-se de um jogador de alto^rV:
nível e que fez muita falta, mas se recusou a entrara-
em maiores detalhes, recusando-se a justificar*'
qualquer coisa em razão da íalta deste atacante.

Telê critica lentidão ^^
e faz elogio a Careca

Telê criticou a lentidão da Seleção Brasileira
ao passar da defesa para o ataque. Mas, de uru
modo geral, gostou da equipe, fazendo um elogio
especial a Careca. Para ele, um jogador que mos*.
trou desembaraço nos lances de área e "para quem.
veio de uma lua-de-mel até que correu muito", s*.

Descontraído, o técnico da Seleção Brasileira"
não quis entrar em maiores detalhes sobre atua-
ções individuais. Porém, criticou a lentidão de,-
Vítor no primeiro tempo. ££

Falei com ele, no intervalo, para não daT
mais de dois toques na bola e no segundo tempo;
melhorou um pouco. Acho que nosso time rendeu'.
bem é' esta vitória foi de grande importância, fPorém, foi uma partida difícil, como todos os
nossos jogos contra a Alemanha e se perdêssemos
por este mesmo resultado também seria normal. O
problema é que o torcedor brasileiro é muito
exigente e tínhamos que ganhar de qualquer jeito.

Telê fez também uma menção especial a Adi-
lio, que se mostrou desinibido, substituindo muito
bem Sócrates. Ele não concordou quando lhe
perguntaram a razão de o Brasil explorar muito
pouco as pontas, afunilando as jogadas pelo meio.

Desde meus tempos de jogador escuto falar
que só atuando pelas pontas que se consegue furar-
as retrancas. O problema é que para isso temos
que combinar com o adversário. Jogamos onde
encontramos espaços e quando podíamos chegar à
linha de fundo, chegamos lá.

Telê não quis adiantar a convocação do cen-
troavante para a próxima partida da Seleção
Brasileira. Explicou que nunca sabe, com antece- _
dência, os jogadores com que poderá contar. En-
tretanto, deixou claro que ficou satisfeito com
Careça, embora tenha dito que até um jogador que
náo esteja sendo convocado, tenha uma oportuni-,
dade de ser testado.

Boskov acha a Seleção
em estágio superior

i Konstantin Beskov in-
formou, a "principio, que
preferia estudar detalha-
damente as gravações e fil-
magens feitas no jogo para
poder ter uma idéia real do
plano tático utilizado pe-
las duas equipes. Conven-
cido a fazer declarações do
que viu, revelou que riáo é
â toa que o Brasil ganhou
três titulos mundiais, e
que a Alemanha ainda não
atingiu um estágio técnico
ideal.

— Tenho que pensar, re-
lembrar, analisar friamen-
te o esquema tático de
Brasil e Alemanha. Mas
como não é a primeira vez
que vejo os dois times, pois
estive no Mundialito e as-
sisti ap Brasil contra o
Uruguai e Alemanha, acho
que o nível de preparação
física do time brasileiro au-
mentou consideravelmen-
te, enquanto a Alemanha
ainda não conseguiu atin-
gir este pique, a forma fisi-
ca-técnica que seu treina-
dor deseja.

, VITORIA JUSTA

O técnico, entretanto,
fez questão de colocar Bra-
sil e Alemanha como duas
das três equipes com chan-
ces de chegar na frente da
Copa do Mundo. Indagado
se a União Soviética seria
a terceira equipe, respon-
deu que seu time ainda

não começou a jogar neste' ;nível e que, portanto, lhe
faltam subsídios para afir-
mar que será uma das finar.....
listas.

— A vitória do Brasil foi-
justa portudo que mencio-
nei. Não é*â toa que já-
ganhou por três vezes o*-
titulo mundial. É preciso
ter muito cuidado com o-"
time brasileiro em compeli
tição. A Alemanha, apesar
de não exibir a forma que-
seu técnico planeja, possui -
grande potencial. Por lss#«?*»
acho que os dois estão efisst"
tre os três paises com
maiores chances de gà&swr*nhar a próxima Copa do —
Mundo. , «K*"",«*r'

Por fim, Beskov desta-^^
cou como os melhores j-Wj';
gadores da partida a dup^,^:
de zagueiros do Brasil (GftES
car e Luisinho), que não--^.--
lembrava os nomes, Júnicij*^,"^,:
e Adílio, além de citar Zico
e Valdir Peres. Beskov .fi-V^.,
seus auxiliares vão hoje &**,**
Gávea para assistirem 9~~-
um treino do Flàmengo.,j_*w.
clube que admiram d««»~«
nome. t^^

— Para mim estiveram"** **T*
bem o goleiro (Valdir PfF~~;
res), os dois zagueiros de4»-
área (Oscar e Luisinho) e o*"*" "S
Júnior e Adílio. O Zico eu-*"11 -.
já conheço bem. Pela Sei*'"
çáo Alemã, apenas o Stieli-
ke e. o Muller se desta-*0-"
caram. >**».«.

Bearzot diz que os
desfalques influíram

Enzo Bearzot deixou o
estádio após o gol de Jú-
nior, pois achava que jánão havia mais o que ob-
servar. Atencioso, náo per-mitiu que seu acompa-
nhante o impedisse de fa-
zer um rápido comentário
sobre o que achou da par-tida:

— Não foi um bom jogo.Afinal, os desfalques de
Rummenigge, Cerezo e Só-
crates foram expressivos

«3*.»-

fmVWfií**-*
wwiiÉc **¦?

para os dois times. Aliás,-
não se pode esperar maí|^;
de um amistoso. Achei, en-
tretanto, que o time brasi-***'w
leiro mereceu a vitória por-'
que conta com jogadores
de insuperável técnica i*SS
dividual.

Enzo Bearzot não qul^j;
falar sobre as possibilidá- 

*
des do selecionado italiano
na Copa do Mundo, nem
destacou jogadores do
Brasil ou Alemanha.
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Valdir Peres se antecipa a Oscar (encoberto) e a Hrubesch. Em todas as vezes em que foi empenhado mostrou muita segurança

ATENÇÃO,
VIZINHOS DO MÉIER!

ÓVarejão do Atacado
chegou

à Sendas Méier.
Rua Dias da Cruz

nü371
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Olha nós ai!
®fi^e JB
ESPANHA 82

0 GOL
(começou e terminou com Júnior)

Foram sete Ijoques antes do chute que entrou sem
possibilidades de defesa no ângulo direito de Schuma-
cher. Começou e terminou com Júnior, que recebeu
ainda no seu campo e foi acompanhando as trocas de
passes. Ele deu para Vítor, este serviu Leandro que
devoíyeu. O lance continua com Eder. Volta a Júnior, vai
a Aaílio — e surge a tabela definitiva: Júnior ganha a
bola.Jimpa, na entrada da grande área, e emenda para as
rede?, Eram 37 minutos do 2o tempo.

Luisinho jogou
bem até no apoio

Valdir Peres — O ataque alemão só lhe deu
trabalho duas ou três vezes. Em todas ele se saiu
muito bem, com grandes defesas.
Leandro — Fez um mau primeiro tempo, sem se
arriscar no ataque e errando passes fáceis. Melho-
rou muito no segundo, quando avançou mais e deu
até dois bons chutes em gol.
Oscar — Jogou mal, perdendo sempre no combate
direto e falhando até nas bolas altas sobre a área.
Luisinho — Um dos melhores do time. Seguro e
tranqüilo na defesa, avançou no segundo tempo,
armando boas jogadas e ajudando o ataque a
penetrar na defesa fechada da Alemanha.
Júnior — No primeiro tempo não se aventurou no
apoio, temendo o ponta-direita Littbarski, que é
perigoso. No segundo, como o ataque não resolvia,
foi para a frente como costuma fazer e acabou
decidindo o jogo com um gol lindo.
Vítor — Regular. Bem na defesa, combatendo e
desarmando o adversário, mas tímido na hora de
apoiar. Para umá estréia — já que foi a primeira
vez que entrou desde o início — não foi mal.
Adilio — O melhor junto com Luisinho. Começou
bem, depois caiu, mas no segundo tempo foi p
responsável pelas melhores jogadas de ataque do
Brasil e também pelo gol de Júnior, com um lindo
passe.
Zico—Combatido em todo o campo por Mathaus,
cuja única missão era impedi-lo de jogar, produziu
pouco. Melhorou no segundo tempo, mas ainda
assim esteve longe do craque que é.
Paulo Isidoro — O pior do time, talvez pela função
que lhe é confiada pelo técnico. Faz o papel de
ajudante do lateral-direito e faz mal. Além disso,
tem a propriedade de estar sempre no lugar onde
náo deve.
Careca — Isolado no ataque pelo recuo excessivo
dos pontas e também de Zico. Mesmo assim, em
dois ou três lances, mostrou que tem tudo para
ganhar a posição.
Mário Sérgio — Muita habilidade, pouca produti-
vidade. Joga só para o público, sem o menor
espírito de competição. Mas ontem nem o público
gostou, pois recebeu muitas vaias. Éder o substi-
tuiu e, como o outro, jamais fez o papel de ponta. A
Seleção atuou 90 minutos sem jogadas pelas extre-
mas e o gol teve que sair mesmo pelo meio, com
um jogador vindo de trás para surpreender a
retranca alemã. I

Schumacher, o
destaque alemão

Shumacher — Mostrou a razão de ser um dos
goleiros de maior prestígio da Europa. Sua defesa
mais dificil foi aos pés de Paulo Isidoro, numa bola
cruzada da esquerda por Mário Sérgio, dando
provas de possuir um reflexo incrível. No gol, não
teve culpa.
Kaltz — Uni misto de libero e lateral. Defendendo
ou atacando mostra muito vigor nas disputas de
bola. Ganhou a maioria dos lances contra Mário
Sérgio. Falta-lhe, apenas um pouco mais de mali-
cia e, à frente, limita-se a centrar alto para a área.
Stielike — Este é o libero da equipe. Quando o
time ia ao ataque ele se colocava na intermediária
do Brasil para pegar as sobras. Defendendo, posi-
cionava-se invariavelmente atrás da linha de za-
gueiros'. Atuação apenas regular.
Fõrster — É um zagueiro pesadão, que entra duro
nas disputas de bola e coloca-se muito bem. No
final, parecia cansado.
Briegel — Um lateral muito veloz e que nos lances
ofensivos da Alemanha transforma-se num perigo-
so atacante, buscando sempre as jogadas de linha-
de-fundo. Entretanto, pouco conseguiu contra
Leandro.
Bremmler — Um jogador que mostrou pouco.
Quando Kaltz se adiantava ele ficava na lateral
direita guardando o setor. No final estava exausto
e sua preocupação maior era livrar-se da bola.
Breitner—Jogador famoso, mas que esteve pouco
inspirado. Parece um jogador em decadência, em
nível bèm inferior a Netzer ou Overath, que foram
titulares de outras seleções.
Matthãus — Entrou em campo para colar no Zico e
o fez muito bem, não dando espaços para o atacan-
te brasileiro, que pouco conseguiu. Esta era a sua
única função.
Littbarski -—Veio aò Brasil como uma das gran-
des revelações do futebol alemão. Porém, nada
conseguiu contra Júnior, que o parou facilmente e
ainda arranjou espaços para atacar.
Fischer — Jogou poucos minutos e saiu contundi-
do. Em seu lugar entrou Hrubersch, um atacante
de porte físico avantajado, mas que foi parado por
Oscar e Luisinho, tanto nos lances pelo alto ou
rasteiros.
Hansi Mueller — Outro grande jogador que decep-
cionou inteiramente. Parecia pesado, fora de for-
ma e não mostrou o grande futebol que possui.
Acabou substituído nos minutos finais por Engels,
que deu um pique impressionante e nada mais.
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Campo Neutro
José Inácio Werneck

ENTREVISTADO 

outro dia pe-
los jornalistas ingleses Hugh
Mcllvanney e Ken Jones, Telê

deu a seguinte lista dos cinco melhores
jogadores brasileiros de todos os tem-
pos: Pele, Garrincha, Castilho, Zizinho
e Zico. Os dois repórteres foram ontem
conferir no Maracanã, mas devem ter-se
decepcionado bastante com a atuação
de nosso ponta-de-lança.

No segundo tempo Zico ainda ten-
tou uma ou outra jogada, mas estava
mal. Foi marcado sempre de perto por
Mathaus, é certo, mas jamais mostrou
suas virtudes de aceleração, de driblar
no pequeno espaço, de velocidade na
concepção e execução das jogadas.

NÃO 

chegamos a ver um grande
espetáculo no Maracanã, mas a
partida me lembrou em alguma

coisa o Brasil 1 x Inglaterra 0 da Copa
do Mundo de 1970, pois foi quase como
um jogo de xadrez em que os adversa-
rios estudavam cada movimento e me-
xiam-se com rigorosa disciplina tática.

Desde cedo tornaram-se evidentes
os dois planos de jogo. Os alemães
retrancados, colocando 10 homens atrás
da linha da bola, reagrupando-se com
velocidade assim que perdiam a posse
da mesma em uma das raras ocasiões em
que iam à frente.

Os brasileiros, por sua parte, preo-
cupavam-se em manter o domínio da
bola, .evitando soltá-la com rapidez para
não se arriscarem a perdè-la. Tal plano
de jogo facilitava o trabalho defensivo
dos alemães, que podiam concentrar
toda a equipe, com exceção de Hru-
besch, de sua intermediária para trás,
fechando os.caminhos da grande área.
Mas os brasileiros, provavelmente porinstrução de Telê, não buscavam a pas-
sagem rápida da defesa para^ataque —
uma manobra que poderia surpreender
o adversário, mas que lhe poderia per-mitir recolher a bola e encontrar nossa
defesa desorganizada.

O 
plano tático do Brasil dificulta-
va muito o trabalho de Careca,
que tinha instruções para man-

ter-se à frente e que em conseqüência
achava-se sempre cercado por uma fio-
resta de pernas toda vez que a bola,
tocada lateralmente por nosso meio-de-
campo, chegava enfim às suas imedia-
ções.

Assim as oportunidades de chutar a
gol ficavam com os homens do meio-de-
campo e com o lateral Leandro, pois
Júnior estava preso pelo ponta direita
Littbarski. Mesmo assim, depois de um
chute perigoso de Mário Sérgio e outro
de Leandro (ambos fora da área), Care-
ca conseguiu uma conclusão, aos 30
minutos, salva por uma bela defesa de
Schumacher. Os alemães só consegui-
ram ir ao ataque aos 33 minutos, com
uma cabeçada de Briegel sem maior
perigo, e a melhor oportunidade do
Brasil ficou por conta da única ocasião
em que Mário Sérgio foi à linha dé
fundo (aos 40 minutos). Seu cruzamento
encontrou Paulo Isidoro na outra trave
e o ponta emendou de primeira para
Schumacher colocar a comer.

¦ ¦ ¦:

A 

vitória seria enfim alcançada no
segundo tempo, depois de peno-dos de alternância na partida. O

Brasil começou muito bem, dando a
impressão de que resolveria o jogo em
poucos minutos, e Stielike quase fazia
um gol contra, ao tocar na bola em
desespero para evitar uma penetraçãode Zico e colocá-la de encontro ao seu
próprio travessão.

Mas o mesmo Stielike logo em se-
guida dava um chute perigoso, rente à
trave direita de Valdir Perez, e os ale-
mães começaram a sair para jogar, for-
çando nossa defesa a mandar diversas
bolas a córner. Uma dessas ocasiões
deve ter mais uma vez dado assunto à
meditação de Telê: nossa defesa postou-se passivamente na cobrança de um
córner e a bola cruzou toda a pequenaárea sem que nem Valdir Peres nem os
zagueiros esboçassem o menor gesto de
reação.

Mas, satisfeitos com o empate, os
alemães cedo retomaram seu plano de-
fensivo e o Brasil voltou a pressionar,trocando Mário Sérgio (que jqgavabem, mas não avançava) por Éder.
Leandro voltou a atacar, o próprio Ju-
nior começou a avançar e acabou mar-
cando o gol, em linda jogada em combi-
nação com Adílio: este deu-lhe a bola
por cima, aplicando um lençol em toda a
zaga alemã, e Júnior, vindo de trás em
velocidade, chutou sem esperar a bola
tocar no chão.

Um gol em uma vitória merecida,
mas não brilhante. O Brasil procurouconscientemente a posse de bola e en-
frentou mesmo as vaias de insatisfação

3uando 
se resolvia a atrasá-la, reinician-

o as jogadas, em vez de arriscar-se a
passá-la para"a frente e perdê-la. No
fim, em um lance de habilidade, surgiu
o gol na única condição que tal tática
permitia: por um jogador que vinha de
trás, sem dar tempo à defesa adversária
de chegar para marcá-lo.
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Júnior (E) corre para festejar seu gol junto à torcida. Zico vibra no interior da baliza, ante a desolação dos alemães
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Gol de Júnior no final fura bloqueio alemão
BRASIL 1 x 0 ALEMANHA OCIDENTAL
Gol: no segundo tempo — Júnior (37min).
Renda: Cr$ 102 milhões 877 mil 200 (recorde
nacional).
Público pagante: 150 mil 289
Juiz: Lamo Castillo (Espanha).
Brasil: Valdir Peres, Leandro, Oscar, Luisinho
e Júnior; Vítor, Adílio e Zico,- Paulo Isidoro,
Careca e Mário Sérgio (Éder).
Técnico: Telê Santana.
Alemanha Ocidental: Schumacher, kaltz,
Foerster, Stielike e Briegel; Dremmler, Breit-
ner e Mathaus,- Littbarski (MHI), Fischer (Hru-
besch) e Hansi Müller (Engels).
Técnico: Jupp DerwcHI. ;¦•'

João Saldanha

Nossos bons
jogadores

OS 

alemães levaram mais uma. Estu-
dam, estudam e perdem. Assim eles
poderiam acabar acreditando em coi-

sas. Já pensaram numa macumba alemã? Um
Pai de Santo lourão? Até aí tudo bem. Mas
quem vai bater o ponto? Não, hão é nada
disto. Perderam merecidamente. Nosso time
foi melhor. Pensei até num jogo mais duro e
não foi. Levaram bom negócio com um a
zero. A diferença normal seria de dois gols .
Dois a zero, três a um, coisa assim.

Tivemos prejuízo sem Sócrates e Cerezo
mas estava igual com a falta de Rummenigge e
Schuster. E tivemos a grata surpresa de ver o
Adílio mandando no jogo. Que ele é bom eu
sei há muito tempo. Desde o tempo em que
achavam que ele não tinha lugar no time do
Flamengo. Carpegiani o efetivou e deu moral.
Ganhamos mais um grande jogador. Ã falta
dé Cerezo ou Sócrates foi menos sentida. O
neguinho mandou no jogo.

O Vítor estava nervoso no começo mas
sempre marcando bem. No segundo tempo,
jogou melhor marcando e passando bem. Os
outros dois grandes do jogo foram Luisinho e
Mário Sérgio. Mário Sérgio foi com Adílio o
nota dez do primeiro tempo. E na hora em
que saiu era certamente hora de sair alguém.
Mas talvez Isidoro. Isto é muito subjetivo.

Nosso ataque estava fechado e Zico e
Careca não tinham vez com quatrocentos
quilos de alemães nas costas. Sim, eles planta-
ram quatro ali na defesa e nosso time fechava
jogando sem extremas. Júnior e Leandro iam
à frente apenas timidamente. No segundo
tempo, se soltaram um pouco mais e fizeram
melhor. O gol saiu de uma jogada tramada e
finalizada pelo Júnior em tabela com,o Adílio.
Merecido. Grande jogada e feito para o
melhor time.

MUITA 
gente cansada. No nosso time

e no deles. Se o Zico terminou física-
mente mal, Breitner, Matheus, Kaltz

e Hansi Müller estavam aos pedaços. Hansi
Müller parecia uma bolinha e estava morto na
hora em que saiu. Visivelmente os alemães se
contentariam com o empate e botaram as
mãos na cabeça na hora do goJL Devem ter
dito outra vez: "Puxa vida."

O importante é que temos reservas à
altura de qualquer um que saia. Se fomos
melhores, devemos reconhecer o mau estado
físico de nossos jogadores. O dos alemães
também não é nada bom. No final, Leandro e
Júnior cresceram de produção e pudemos
fazer jogadas mais perigosas. Era evidente
que sem ajuda da retaguarda seria impossível
bater o bloqueio severo da defesa com Stielie-
ke na sobra e Careca e Zico no sufoco.
Mesmo assim fizeram duas jogadas de alta
categoria. Com mais ajuda dos laterais na
jogada de ataque tudo melhorará. Ontem não
dava. Eles estavam cansados. ;

Nossos melhores foram Adílio, Mário
Sérgio, Luisinho e Júnior. Oscar também
estava muito bom. Valdir Peres teve pouco
trabalho mas o que fez foi excelente. Princi-
palmente a defesa do rebote de Foster.

A arbitragem boa num jogo bastante
limpo. Temos um grande futebol e mais de
vinte jogadores de seleção de alto nível. Eles
não têm;
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ARMÁRIO EMBUTIDO
VOGUE

Espaço com economia
^ é na Uche

se

^ uche #

Adílio (E) e Paulo Isidoro esbarram nó bloqueio alemão. Foi um jogo em que a luta superou a técnica

AUTOCENTER ABRE
ATEMPORADA

DE FERIADOS DE ABRIL.
/ 

¦

Rádio-Toca-Fitas Motorádio, mode-
lo ACR-M31. FM estéreo, OM-OC
(49m) Auto Reverso... 24.500, m

!&W ¦$

Auto-Rádio Bosch, 0M/0C/FM, es-
téreo, modelo LD-243... 9.950,

Linha completa de pneus, todas as
medidas e modelos.

Banco reclinável Procar, modelo 76
ALTO, Sabra preto para todos os
carros nacionais 35.800,

Baterias Prestolite, para Ms, Pas-
sat Corcel II, Chevette e Fiat Na tro-
ca da sua bateria usada.. 4.900,

Crédito Bom. Crédito FàcH.
Bom. Em 3 voes sem juros.

Fácil. Em até 16 vezes.

Ofertas válidas

modulados
Av Ataulfo do Paiva. 566 - to/o £ • Fone:
Av. Armondo lombordi. «9 • loja I ¦ Fone 399/

SISTEMA
VOGUE

Serviços bem servidos.
Montagem de pneus
e acessórios, grátis.
Balanceamento de rodas.
Alinhamento de direção.

Estacionamento com mais espaço.
Enquanto você dá aquele passeio
de compras pelo Boulevard,
seu carro é muito bem
tratado no Auto-Center.

até31/03/82.
íwwflí

center

Aberto de 2.' a sábado das 9:00 às 20:00 horas. Maxwell, 300. Vila Isabel.
pass

*'• Fernando Cnlazáhs
Brasil e Alemanha O*

dental fizeram ontem um
jogo que, tecnicamente,
não esteve *à aitura • do
prestigio de suas seleções.
Mas que agradou no fim ao
público que lotou o Mara-
cana por causa de duas ou
três jogadas bonitas da Se-
leção Brasileira no segun.-
do tempo, especialmente a
do gol de Júnior, que deu à
equipe uma merecida vitó-
ria de 1 a 0. --i\

Nenhum dos times jogou
bem. O resultado foi justo
porque a Seleção Bràsilei-
ra procurou mais o gol,-foi
mais ofensiva e insistiu
sempre na tentativa de fu-
rar o forte bloqueio do ad-
versário. A Seleção Alemã
esteve muito abaixo de ou-
trás equipes que represen-
taram o pais. Errou passes
fáceis e — coisa rara na
história de seu futebol —
mostrou total desentrosa-
mento nó ataque. "£*(_¦

TIME SEM PONTAS '••;

O inicio deu a impresão
de que a Seleção Brasileira
la jogar muito bem. Adílio
fez duas ou três belas Joga-
das, uma delas proporcío-
nando a Mario Sérgio um
chute que passou por cima
do travessão. Mas o brilho
de Adilio se apagou tem-
porariamente e, com ele, a
Seleção Brasileira. . r

Zico encontrou em Ma-
thaus — por coincidência,
também o número 10 —
uma sombra que o acom-
pànhou em campo do prt-
meiro ao último minuto,
em todos os setores. Num
único descuido de, ",_Víà-
thaus, Zico arrancou do
meio-campo até a entrada
da área, aos 11 minutos, e
passou a Adilio, mas Schu-
macher se antecipou, de-
fendendo nos pés do ata-
cante.

O atacante da Seleção
Brasileira entrou, então,
num periodo. de total ino-
perãncia. Careca mostrou,
como se esperava, mais ha-
bilidade que Roberto, e
Serginho, mas não chegou
a fazer muita coisa porque
no esquema do técnico Té- ;
lê o centroavante está con: I
denado amais absoluta so- |Mão, sobretudo porque ,
não existem pontas. . ;¦ \

Mário Sérgio tem muita
habilidade, Paulo Isidoro
corre o campo todo, mas
de pontas eles só têm mes-.
mo o número nas costas. E,
além disso, a habilidade de
um e a correria do dútro
são de pouca utilidade pa-
ra o conjunto. As tentati-
vas de penetração do Bra-
sil limitavam-se então à
faixa central do campo.

Na única vez, em todo o
jogo, que Mário Sérgio che-
gou perto da linha de fun-
do, no fim do primeiro tem-
po, quase saiu um gol: o
cruzamento pegou Paulo
Isidoro livre, mas ele chu-
tou em cima do goleiro.

O jogo só ficou mais fácil
no segundo tempo porque-
os alemães saíram um pou-
co da defesa, arriscaram
algumas investidas e per-
mitiram, por sua vez, que
os brasileiros encontras-
sem mais espaços no ata-
que. Por esses espaços
apareceram Adílio, que
passou a jogar bem dé no-
vo, e até o zagueiro Luisi-
nho, empurrando o time
para a frente com sua habi-
tual categoria. Os dois pro-
porcionaram boas jogadas
a Zico: na primeira, Síielj,-.
ke, ao tentar cortar, man-
dou contra seu próprio tra-
vessão, quase marcando
contra; na outra, Zico chu-
tou e Schumacher defen-
deu bem.

PRESSÃO
Leandro e Júnior tam-

bém começaram a apare-
cer com mais freqüência
no campo adversário e à
Seleção Brasileira passou
a pressionar. A torcida,
que já havia ensaiado
umas vaias, resolveu in-
centivar o tlrhe, sentindo
que o gol podia sair. O téc-
nico alemão Jupp Derwal
teve a mesma impressão,
tanto que, aos 20 minutos,
fazia em pé no túnel sinais
desesperados para que o
goleiro Schumacher segu-
rasse o jogo, retardando'a
devolução da bola.

O gol ainda iria custar
um pouco. Éder entrou no
lugar de Mário Sérgio, mas
cometeu o mesmo erro de
cair para o. meio e jamais
procurar a linha de fundo.
Aos 33 minutos, Júnior,
que já se transformara em
atacante, deu um belo pas-
se a Leandro, que chutou
em cima do goleiro. Final-
mente, cinco minutos de-
pois, a ousadia de Júnior
seria premiada, através de
um passe maravilhoso pa-
ra Adílio, que o colocou em
frente a Schumacher. Jú-
nior emendou de primeira,
com violência, sem defesa
para o goleiro. E, mais uma
vez, a Seleção Alemã per-
deu para o Brasil.

-.1-:
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FESTIVAL DE GRAMADO
COMEÇA HOJE A MAIS IMPORTANTE MOSTRA DE CINEMA DO PAIS

«2T .... . „.... , ,T~_,.~_ r» irtrí rtn m° Festival do Cinema

is^3
'íís5«.

i OM 10 longas-metragens (ao ma brasileiro — o Festival de Gramado
-*-invés-dos einee^dosanes^mte—^obrou^nümero-de^ongashaté-entae

eLriores) e 12 curtas na mostra
competitiva, começa hoje o

10° Festival do Cinema Brasileiro de
Gramado, que distribuirá prêmios no
total de Cr$ 2 milhões 420 mil.

Considerado o mais importante do
país, além da mostra competitiva terá
debates com os realizadores dos filmes
exibidos, um festival de super-oito e
ainda uma mostra à parte de realizado-
res gaúchos.

Diante dos pedidos feitos em anos
anteriores por cineastas para aumentar
o número de filmes na competição —
forma de enriquecer uma visão do cine-

exibidos. A partir de hoje, dois longas
serão mostrados à noite, enquanto os
curtas estão programados para a tarde.

A relação dos longas é a seguinte:
Hoje: O Encalhe, de Dènoy de Oli-

veira, e O Segredo ãa Múinia, de Ivan
Cardoso.

Terça-feira: Ao Sul do Meu Corpo
(Paulo César Sarraceni) e Asa Branca,
Um Sonho Brasileiro, de Djalma Li-
mongi Batista.

Quarta-feira: Jânio a 24 Quadros,
de Luiz Alberto Pereira e O Sonho Não
Acabou, de Sérgio Resende;

Quinta-feira: Tormenta (de Uberto

Molo) e O Olho Mágico do Amor (ícaro
-Martins e José Antônio.Garcia)

Sexta-feira—Luz Del Fuego (David
Neves) e Pra Frente Brasil (Roberto
Faria).

Entre os curtas-metragens selecio-
nados estão os seguintes:

Em Cima da Terra, Debaixo do
Céu, de Walter Lima Jr.; Paulo Emílio,
de Ricardo Dias; Hermeto e Profissão:
Travesti, de Olívio Tavares de Araújo;
Primeira Conclat, de Adrian Cooper;
Música Barroca Mineira, de Artur
Ornar; Tempo Quente, de Leilane Fer-
nandes; Maria da Luz, de Wilson de
Barros, Legitima Defesa, de Lúcio
Aguiar; e A Voz do Brasil, de Carone
Júnior.

O júri do 10° Festival do Cinema
Brasileiro de Gramado é formado por
P. F. Gastai (representante da comis-
são do Festival), Ivo Egon Stigger do
Correio do Povo, do Rio Grande do
Sul), César Mêmolo Jr. (produtor de
cinema), Joaquim Pedro de Andrade
(cineasta), Paulo Ramos Derengoski
(do O Estado de Santa Catarina) e
Susana Schild (do JORNAL DOBRA-
SIL). Ronaldo lima Lins, diretor do
Concine, será o presidente.

Os resultados do Festival serão di-
vulgados sábado à noite, depois da exi-
bicão, hors-concours, de O Homem do
Pau Brasil, de Joaquim Pedro de An-
drade.
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plIÍCiiiree iBrimco dièputará três regaitas na sua viagem de instrução
aos guardas-marinha. O veleiro é um dos 10 mais rápidos de .s^a
classe oceânica <;-•'¦ÍTs§?í

Joêlle Rouchou

O

Pepita Rodrigues
precisava perder
15 kg num só mês

E perdeu.
"Tudo começou na maior

lelicidade: o nascimento do meu bebê.
E continuou com um convite para
fazer uma personagem linda no més
seguinte. E eu tinha engordado
15 quilos com a gravidez. Foi ai que o
Esthetic Center entrou na minha vida.
Eu iá tinha ouvido (alar na T.A.T. •
Técnica Térmica Acelerada. E um

processo suiço que usa a indução de
ondas trias para eliminar os
centímetros excessivos.

O que eu nâo sabia é que já
existia o TA.T 2, uma evolução do
processo, com dupla ação, muito mais
rápido e localizado. Conclusão: lui lá e
em apenas 30 dias estava na minha
melhor forma.

O resultado está ai no ar. no
teatro, nas revistas.
O resultado está em mim que sempre
lui e pretendo continuar a ser uma
mulher realizada e feliz. Faça como
eu teletone agora mesmo e marque
uma entrevista sem compromisso.
Você vai se reencontrar com a sua
beleza' I SS

esthetic center
Or<entacòo e Auessorio Eítefico
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NOVAS REMARCAÇÕES
AV. N.S. COPACABANA, 906
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veleiro está
quase pronto
para a partida,

__ dia 30, levando
14 guardas-marinha para
uma viagem de instrução.
Primeira parada: Salva-
dor. Mais tarde os Estados
Unidos e em seguida a Eu-
ropa. Os 20 tripulantes não
tém mais folgas durante o
fim de semanam, a viagem
será longa, com volta pre-
vista paip meados de no-
Vembro.

Cisne Branco, o nome do
veleiro-escola, está na base
de submarinos da ilha de
Mocanguê para reparos no
gerador. É uma barco do
tipo sloop construído em
1974 por S. Long e que che-
gou em primeiro lugar na
regata Buenos Aires-Rio—
fita azul — em 1981. A Ma-
rinha comprou o veleiro
por 772 mil dólares.

O Cisne Branco tem 80
pés, 28 velas, um mastro de
33m de altura e é conside-
rado pelos especialistas
um dos 10 mais rápido em
sua classe oceânica.

O Comandante Ralph,
40 anos, já sabe o roteiro
de cor. Ele demonstra cart-
nho pelo veleiro e pelo
mar: "Ontem fiquei até
uma hora da manhã para
saber detalhes sobre a his-
tória do barco. É algo que
me fascina."

A bordo do Cisne Bran-
co, a tripulação é descon-
traída, os guardas-
marinha testam as velas,
asseguram-se da firmeza
dos nós.

Têm idade média de 22
anos e estão preocupados
em desvendar todos os se-
gredos do Cisne Branco.
Nelson Ávila Thomé desce
do mastro, para onde subi-
ra com cinto de segurança

— Nós costumamos usar
todo o equipamento de se-
gurança. Não podemos nos
permitir qualquer tipo de

___, TIJUCA¦ET 228 2243
Pça Saens Pofta

45 _ sala l 108

_. ICARAI MADUREIRA•2? 711 6362 "& 359 2696
R Gavião Penoio '82 Estuda do Polela 99

I (Carne. 4| sala í>20 sala - 719 ia Pôio I

OPACABANA _ MÉIER IPANEMA
* 237-3758 «* 359 2696 1£ 294—5745

i S Copacabana 7*9 R Dns da Cruí n visconde 0e P"a|,
1009 Cd Loia C & l43r.oi| 40S s.

Para homens e mulheres. Aberto das 8 às 20 horas.

TURISMO
QUARTA-FEIRA

CADERNO B
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A RENASCENÇA
Uma tradição em móveis de estilo

Venha conhecer,
nesta mansão, a maior
variedade em móveis

personalizados, e do
mais fino

acabamento.

Meitblcs de Superieure Qualité • Fine hurniture •X.fat

Rua do Catete,. 194
.-•.quina c/Corréa Dutra

*«',*A»(W''«" Mõbelfy* l? CL. Cl

risco, afinal queremos
aprender na viagem.

Os alunos terminaram
os quatro anos da Escola
NaVal e devem fazer um
estágio num barco-escola.
Grande parte vai com o
navio-escola, que náo é um
veleiro, mas os alunos que
gostam de vela passam por
üma seleção e são indica-
dos para fazer o estágio do
Cisne Branco. Márcio Tei-
xeira está animado:

— Tenho muitas expec-
tativas em relação a essa
viagem, nunca tive a opor-
tunidade de fazer um cru-
zeiro como esse. O período
que passaremos no mar
vai ser bastante longo. Cia-
ro que será uma experiên-
cia fantástica que nos vai
acrescentar muita coisa.

O veleiro tem quatro ca-
binas, uma de navegação,
a do comandante, a cabina
do meio — onde a tripula-
ção pode revézar-se para
dormir — e a principal,
também conhecida por
Praça das Armas e que é
um refeitório, dormitório
ou sala de dormir. Está
equipado com uma televi-
são e um aparelho de vi-
deocassete. A tripulação
filmará todas as opera-
ções. "Assiiri poderemos
corrigir nossos erros e dei-
xar os filmes na Escola pa-
ra os próximos alunos" —
afirma o comandante
Ralph. "O trabalho a bor-
do é grande, não é dos
mais tranqüilos, não pode-
mos esquecer que sáo 22
catracas que devem ser
amarradas com cordas".

No roteiro estáo previs-
tas três regatas. A primei-
ra em La Guaira, na Fila-
delfia (EUA) com saída dia
29 de maio e 2 mil 200
milhas de percurso. A se-
gunda é de 320 milhas, de
Filadélfia a Newport, e a
terceira de Newport a Lis-
boa, num percurso de 3 mil
300 milhas. O comandante
Ralph lembra os objetivos:

— Vamos cuidar da ins-
trução e adestramento dos
guardas-marinha. Eles vão
ter apego ao mar. Em New-
port a Marinha participará
de diversos eventos ofi-
ciais, assim como na Euro-
pa, para que os guardas
tomem conhecimento da
situação sócio-econômica
dos países.

Os guardas-marinha são
voluntários, ganham em
média Cr$ 110 mil. Já no
veleiro eles são promovi-
dos a segundo-tenente, de-
pendendo de seu desempe-
nho. É o segundo ano que
um barco como o Cisne
Branco parte para fazer es-
sa viagem de instrução.
Ano passado um barco
sloop também fez a instru-
çáo, e tinha o mesmo nome
de Cisne Branco — tradi-
cional na Marinha nacio-
nal. É uma lembrança que
remonta aos navios-
escolas de mais de um sé-
culo e refere-se à canção —
de autores desconhecidos

— cantada pelos mari-
nheiros.

O Cisne Branco tem um
motor auxiliar de 160 cava-
los, um gerador que possi-
bilita a carga de bateria e
um equipamento de rádio
completo, com ecobatímé-
tro, indicadores de direção
e intensidade do vento, ra-
diogoniômetro (para medir
o ângulo de um rádio: ?a-
rol), transmissores em SSB
(single side band) e VHS,
marcação para aerofaróis e
um computador que indi-
ca a performance dó bar-
co. Ainda há dois frigorifi-
cos e uma geladeira. A
preocupação do conàtru-
tor — que o reformou em
1978 — foi com a manuten-
ção do rating (medida em
pés para chegar ao handi-
cap) o mais baixo possível,
para que esse barco, todo
de alumínio, '.íiantenhato-
das as vantagens da resis-
tència e do peso, com me-
lhor rendimento.

N O roteiro estão
os portos de
Ibiza, Las Pai-
mas, Nice, Ali-

cante, Málaga. Os guar-
das-marihha saem do bar-
co para o almoço ao meio-
dia e voltam logo em segui-
da. Cláudio Pedrosa-Oll-
veira, 22 anos, gosta dos
reparos, "adoro mexer nas
coisas para consertar; e
mergulho é um de meus
esportes prediletos": Aléift
dos guardas, viajarão trts
oficiais, um cozinheiro, um
médico e mestre, Ferhflh-
des, que tem 32 anog-de
mar. Veio trazido de Brãsi-
lia, num esforço do conflúí-
dante. Conhece bemà.-fç-
gião, "tenho prazer erôfá-
zer essa viagem. Os rapa-
zes aprenderão muita; coi-
sa, com certeza. Ninguém
deve ter medo de erràt,;è
deve-se avisar quando' ér-
rou, pois aqui trabalhamos
em equipe". Nelson Sousa,
22 anos, é o secretário a
bordo. Os cargos mudam a
cada época, todos devem
passar pelas diferentes
funções no veleiro. ;,;

Os guardas-marinha es-
tão animados, breve pode-
rão usar um galão a mais
em seus uniformes. "Náójê
apenas uma questão de ga:
nhar galões, mas da vivèn-
cia intensa que traremos
conosco" — afirma Márcio.
O Comandante Ralph frisa
as qualidades requeridas
aos guardas-marinha:"Eles precisam ter espirito
de sacrifício, coragem fisi-
ca e moral, dedicação à
Marinha, desprendimento
pessoal." Os voluntários
estão animados com as re-
gatas: "Vamos dar d me-
lhor de nós e do veleiro"—
comenta Nelson Ávila
Thomé. Tocam os avisos
na base. Todos saem do
Cisne Branco: é hora do
almoço.
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m Cartas
Freud

¦> Gostaria de acrescentar alguns da-
í dos à discussão gerada em tomo da
| Psicanálise. A polêmica existente no
r, momento não é um privilégio exclusi-
| vãmente nosso. O mesmo fenômeno
| está ocorrendo atualmente nos Esta-
f dos Unidos. Geffrey Masson, o atual
| administrador dos arquivos de Freud

; e sua família, que se encontram naBiblioteca do Congresso Nacional
:• americano, acaba de ser demitido do
£ cargo, pois após estudar grande parte
m do material produzido por Freud se" permitiu a "petulância" de questionar¦; a teoria da sedução infantil.
; Inicialmente Freud tinha achado

que a sedução que seus pacientes des-
a creveram terem sofrido por parte dos
I pais foi um fato real e verídico. Poste-
l riormente, chegou à conclusão de que
i não passariam de fantasias reprimidasda sexualidade e como tal não seriam
v reais. Com isso a Psicanálise deixou de
l estudar o mundo externo e se dedicou
l exclusivamente ao mundo interno, en-
l trando, como afirma Masson, "numa
i total esterilidade". Ele continua afir-
| mando que se esse engano de Freud
| fair provado, todo paciente, desde 1901,
J. teria de ter o seu dinheiro de volta.
t Conseqüentemente foi demitido. Paul
í Roazen, autor do livro Freud e Seus
| Seguidores, partiu em defesa de Mas-
i son afirmando que "as pessoas estão
? com tanto medo de lesar a imagem de
I Freud que o não acesso ao seu arquivo
? é um crime contra a ciência". A filha
: de Freud, Anna, continua insistindo
i em que todos os documentos perma-~i 

neçam fechados e lacrados, alguns in-
| clusive até o ano 2102! Apesar disso'alguns dados bastante interessantes
: já vieram á tona. Como exemplo: o• biógrafo autorizado de Freud, Ernest•Jones, "editou" cuidadosamente am-
•; pio material sobre Freud, deixando de
,: incluir observações interessantes de
g Freud sobre os Estados Unidos — que
^ele considerava um pais de selvagens<:—sobre seus colegas, que considerava
í incapazes, e sobre as pessoas em geral,'cque achava simplesmente anti-
/semitas. Também foi retirada a sua
:-linguagem vulgar, rica em palavrões e
-piadas obscenas.

? Também veio à tona um atrair en-
: tie Freud e Minna Bernays, a cunhada
:que conviveu na sua casa nos seus
;últimos 42 anos de vida. Carl Jung, por

com um jornalista. Veemente, o jorna-
listo interpelou-a: "Não acha a senho-
ra que é uma afronta a riqueza do
Vaticano quando há no mundo mi-
lhões de seres humanos que morrem
de fome?"

Teresa olhou bem seu interlocutor
e disse-lhe: "Amigo, estou sentindo
que você não é feliz. Traz dentro, de si
revolta, angustia, desatino. O seu zelo
é amargo. Na realidade pouco lhe im-
porta que o Vaticano seja rico e que os
homens morram de fome. O que o
tortura são os seus problemas. Quem
sabe, uma grande frustração? E sobre-
tudo uma granâe necessidade de valo-
res superiores de que está vazio?"

O caso do Sr Alberto Dias — "o
eletrizante", como é anunciado no pro-
grama 90 Minutos—é muito parecido.
O modo corno ele arrasa e anarquiza
tudo que é da Cidade do Rio de Janei-
ro foz pensar que também o seu zefo é
amargo. "A ex-Cidade Maravilhosa,
onde só se fala de bale e bicho", como
ele diz, tem seus grandes problemas,
como os têm as maiores cidades. Mas
quando ele fala tão veementemente
contra o Rio não será que é também
porque está botando para fora um
mundo de desatinos do seu interior?

. Que ele deixe o Rio em paz eprocu-
re descobrir a causa de seus problemas
pessoais. Somente então poderá falar
dos problemas do Rio de modo cons-
trutivo. Não quero pensar que seja
pago para denegrir sistematicamente
o Rio.

. Agora falo de outro jornalista cujo
nome ignoro mas posso identificar co-
mo sendo aquele que fazia a crônica
policial de São Paulo. Foi por demais
chocante a maneira como a sua equipe
trabalhou e sobretudo como foi televi-
sionada a grande façanha, culminando
com a prisão em flagrante de um foi-
sário.

Nào se combate violência com vio-
lência, não se corrige um erro come-
tendo outro erro. Não se condena um
crime cometendo outro crime. O jorna-
lista levou à prisão um falsário sendo
ele próprio um grande falso, pois é
difícil simular tanta falsidade sem o
ser realmente. A falsidade é um crime
de ordem moral, pois nega a dignidade
do homem, lesando-o no direito que
tem de ser respeitado.

Aquela entrevista com o falsário já
então na prisão, foi deprimente. O
jornalista estava, em suas palavras,

;ter denunciado esse afTair, foi violen- 5^5^° í^^*l ^í?18^' ^"S81110,-tamente atacado pelos mais ortodo- 
" ' ""* "" *~ --*-— -»--«•-

"xos. O autor Peter Swales prova que
Uung estava certo.
; Outro dado importante que está
jyindo à tona é o relacionamento de
-Freud com um médico berlinense Wi-
3helm Fliess e que, segundo Frank
38ulloway, autor de Freud, o Biologista
ida Mente, prova que Fliess contribuiu
;com idéias críticas para o desenvolvi-
-mento da teoria psicanalítica, idéias
-que os seguidores de Freud náo atri-
-*buem a Fliess para que Freud tenha
jcrédito exclusivo.

>";• Sem dúvida a maioria dos reais
-cientistas está interessada em que se
>abram os arquivos que, como já men-
«clonei, estão lacrados até o ano 2102,
.para que se tenha uma visão mais
ampla e mais completa da importante¦e fascinante figura de Freud e sua
-crucial obra. Todos questionam a fron-
teira entre ciência e literatura, que

«essa manutenção de segredo só ajuda
» exacerbar.• Mais importante do que isso, po-
irem, é o tema tóxicos, drogas e compa-
rihia limitada, conforme editorial do"JORNAL DO BRASIL no dia 05.02.82,'¦$ respeito do qual enviei uma carta.
ZEsse tipo de polêmica sem dúvida é
Interessante, mas náo nos ajuda em
liada. Sou de opinião de que temos
-uma tarefa importante a realizar e a"publicação dessa carta a tornará mais
fácil. E. Christian Gauderer — Rio de
Janeiro.
í Desfile frustrado
; Após enfrentar a pancadaria e o'grande tumulto que foi a venda de .
;lngressos para o desfile das escolas de
jfsamba, partimos no domingo, eu e"minha mulher, para a Marquês de Sa-
Ipucaí a fim de assistirmos ao grande
^espetáculo do Grupo I-A.
{ Lá chegamos por volta das 17h
¦(uma hora antes do início do desfile) e
Simplesmente não encontramos lugar
para sentar no setor 34. Depois de
sermos motivo de chacota por parte
das pessoas que ali se encontravam,
segundo elas desde nove da manhã, e
depois de muitos pedidos e discussões,
resolvemos pedir providências ao pes-
soai da Riotur. Pois bem, fecharam o
portão, mas não sem antes nos chama-
rem de agitadores, pois avisávamos ãs
pessoas que ainda entravam de que
nâo havia mais lugar. Dizíamos a ver-
dade.
. Depois, voltamos à arquibancada
acompanhados de um fiscal da Riotur.
Uma vez rompida a barreira humana
que já se aglomerava pelas escadas de
acesso, comprovamos o total descom-
promisso de nosso "salvador". Quan-
do este solicitou a um grupo de pes-
soas que retirasse uma grande caixa
de isopor para que nós dois pudesse-
mos sentar, recebeu como resposta um
copo de whisky com pedrinhas de gelo
retiradas da geladeira de isopor e
pronto, convenceu-se da importância
daquele objeto na arquibancada. E na
maior cara de pau nos dirigiu a pala-
yra: "É, tá vendo? Tá difícil né?"
•-; Descemos a escada de volta ao por-
tão ainda mais indignados com toda
essa situação e ficamos aguardando a
decisão de um tal Senhor Bioni, um
responsável maior que havia sido acio-
pado. Pois bem, depois de muito espe-
rar veio a brilhante solução: "Deixem
êjitrar de cinco em cinco pessoas".
> Diante de tanta bagunça e desres-
peito voltamos para casa com prejuízo
de Cr$ 6 mil (meio salário minimo) e
assistimos ao desfile frustradamente
pela televisão.
H É isso aí, a Riotur náo permite a
presença de pessoas sobre os carros
alegóricos, mas incentiva a aglutina-
ção de milhares de pessoas sobre as
arquibancadas, numa altura muito
maior, correndo riscos muito maiores.
Dá dinheiro, né? Gustavo Affonso Ta-
boas de Mello — Rio dè Janeiro.
*i Falsidade
$j Faz muito pouco tempo que a im-
prensa comentou o encontro, em Ro-
ma, de Teresa de Calcutá, aquela mu-
lher formidável, Prêmio Nobel da Paz,

Seu riso foi revoltante. Estava diante
de um criminoso preso, tinha de res-
peitar a sua condição humilhante.
Aliás, náo conseguiu esconder total-
mente um certo receio. De quê? No dia
seguinte, quando quis de novo passar
a cena da prisão, teve de sair do ar às
pressas! Por quê?

Náo defendo o crime, defendo o
respeito ao homem, mesmo criminoso,
porque náo deixa de ser um ser mima-
no. Maria Aparecida Dantas — Tere-
sópolis (RJ).

Numerais
Resta-nos o clamor público, como

esperança de alertar a desatentos ou
céticos. Há, entre nós, duas verdades.
Diz a Constituição que "todos sáo
iguais perante a lei" e sentimos que,
cada vez mais, não passamos de sim-
pies numerai na contagem material de
quantos somos.

Eu me senti, semana passada, pior
do que meus dois cachorros. Chegan-
do ao sítio, em Jacarepaguâ, por volta
das 19h, tudo estava às escuras. Ta-
teando, encontrei vela e fósforo e cons-
tatei que as geladeiras — a da casa
principal e a do caseiro — degelevam,
com produtos perecíveis. Fiquei mais
de hora e meia ao sabor da vontade
dos que habitualmente lançam contra
mim e sobre todos os usuários amea-
ças de cortes, multas de atraso, co-
branca de religação etc. E, no escuro,
via que os meus cachorros eram mais
bem-tratados. Com caseiro ou não, eu
ali iria e lhes alimentaria, mas quando
teria eu o direito de reclamar — e a
quem fazê-lo? — do suprimento que
me era devido, a conta paga em dia?

No dia seguinte encontrei outras
provas: na Cedae, da Secretaria de
Obras, da Sunab e de tantas outras
sinecuras que só nós outros, tratados
pior do que os cachorros, não podemos
mais do que olhar, olhar e pedir a Deus
que nos dê paciência.

Seremos todos nivelados a tão reles
qualidade ou é tudo mentira? Ulysses
Costa — Rio de Janeiro.

Videoclubes
Dia 26/2/82, O JORNAL DO

BRASIL publicou uma reportagem
(muito boa, por sinal) sobre videocas-
sete Sharp. Para ilustrar o assunto,
publicou também uma coluna sobre
videoclubes. Nessa coluna, foram co-
metidos vários erros e omissões, como
relacionaremos abaixo.

— no Rio existem 12 videoclubes e
não sete, como foi publicado.

— o Videoclube Center não existe
mais. Não deveria ter sido citado.

— a Magnavideo não é a única a
alugar filmes. A VHS também o faz,
além de prestar inúmeros serviços, co-
mo assistência técnicas para todas as
marcas, modificações (transformações
e transcodificações) para duplo siste-
ma NTSC-Pal-M, filmagens externas,
venda de acessórios (exclusivo da
VHS), projetos e instalações.

— o Videoplay e o Videoclube do
Brasil não emprestam filmes originais,
apenas cópias de qualidade duvidosa.

— a Gramofone, no Shopping
Center da Gávea, é uma loja de discos
nacionais e importados, tendo apenas
uma pequena seção que vende fitas,
nunca tendo acessórios para vídeo,
como diz a reportagem.

— todos os videoclubes pedem
realmente dois filmes de depósito e
cobram uma taxa de manutenção,
além da mensalidade, à exceção do
Videoclube VHS, que cobra apenas
uma taxa de inscrição de Cr$ 13 mil
(válida por dois anos), sem depósito de
filmes ou taxas, e uma mensalidade de
Cr$ 3 mil. Portanto, apesar da nossa
mensalidade não ser a mais baixa, o
nosso custo anual é o mais barato.

— o Nacional tem realmente a
maior filmoteca (por enquanto), mas
não tem 1 mil 100 filmes. Isso é falsa
propaganda deles. Nós somos o segun-
do maior videoclube do Rio e, modés-
tia á parte, o melhor. Temos no mo-
mento mais de 700 filmes originais.
Waidemir M, Barbosa, diretor da CHS
— Rio de Janeiro.

José Carlos Oliveira

DECLARAÇÃO DE AMOR
ARINHA volta ou náo volta? Ê
o que se perguntam os curi-
tibanos românticos — e nós
também — diante dos cartazes

nados naquela cidade pelo Arquiteto
apaixonado por Sarinha. Contratada pe-lo Arquiteto, uma agência de publicidade
colocou esses cartazes em locais estrato-
gicos. São mensagens realizadas com to-
do o requinte da técnica publicitária para
anúncios ao ar livre.

Nào é um acontecimento inédito. Já
tive oportunidade de comentar, no tempo
certo, algumas variantes.

1. Um apaixonado anônimo escreveu
em letras garrafais numa pedra alta, em
Guaratiba: Beth, adoro-te.

2. Outro homem galante, temendo per-der seu amor, contratou um aviáozinno
com rabicho para voar sobre Ipanema e
Copacabana, levando pelos ares a mensa-
gem: Cynthia, eu te amo!

3. Numa comédia classe B, de Holly-
wood, a secretária despedida do emprego
compra os melhores cartazes da Broad-
way e manda afixar neles o seu nome,
sem outra explicação: Lena Glover. Essa
Lena Glover (Judy Hollyday), em sua
ingenuidade imbativel, concluíra que No-
va Iorque náo queria lhe dar emprego por
ser ela uma desconhecida total na grande
cidade, recém-chegada da roça. Anun-
ciando seu nome, pretendia tornar-se co-
nhecida, estimada e respeitada. A come-
dia é deliciosa. Lena Glover conseguiu o
que queria e muchas cositas más.

À primeira vista, esses pequenos e
comoventes acontecimentos (excetuando
o filme de Lena Glover) representam uma
evolução no processo de comunicação
marginal, tosca, escrita a carvão e spray
nos muros do Rio e que não queriam dizer
nada. Ler fa mú: lembram-se? Ou: Cela-
canto provoca maremoto. A caracteristi-
ca básica desse tipo de mensagem consis-
te em pedir o apoio da opinião pública, a
pressão emocional do povo, em favor de
uma causa solitária e romântica. Já que• Sarinha não quer falar com o Arquiteto,
seu ex-namorado, e já que o Arquiteto
não pode viver sem ela, o jeito é gritar sua
saudade nos out doors coloridos. Talvez

Sarinha se deixe comover e volte. Mas
também pode não voltar. Pouco importa:
o Arquiteto já comunicou à comunidade
o seu sofrimento de amor, e deseja que
respeitem seus sentimentos atuais, que o
envolvam no calor da solidariedade, tor-
nando menos amargurados esses dias de
espera e esperança, talvez vãs.

Pode ser também um golpe publicitá-
rio de Arquiteto em crise existencial ou
desempregado. Um golpe como o de Lena
Glover na Broadway. Desde que Sarinha
exista, isso não tem importância.

O Arquiteto é, ao 
"que 

parece, um
homem moderno. Um homem retrógrado
— e os exemplos ultimamente têm sido
numerosos e chocantes — iria esperar
Sarinha na porta de casa, ou na saída do
escritório, ou ao fim das aulas, e ali alve-
jaria a amada com tiros de revólver. O
Arquiteto prefere gritar sua saudade. É
mais civilizado. E toma mais bonito o
cotidiano de Curitiba, cujos habitantes
passam a viver por interposta pessoa um
romance de amor.

Esse episódio me permite fazer agora
uma confissão que, quando era mais jo-
vem, eu publicava tranqüilamente, sem
precisar de pretextos. Já escrevi muitas
crônicas equivalentes, na forma e no con-
teúdo, a esses brados de amor suspensos
nos painéis de propaganda ao ar Uvre.
Mas, com a idade, a prudência e a discri-
ção me aconselharam silêncio. Oculto
nesse silêncio, andei sofrendo bastante,
de uma forma pouco condizente com meu
estilo de vida confessional e arrebatado.

O caso é que surgiu uma Sarinha na
minha vida (ou uma Beth, ou uma Cyn-
thia) e me apaixonei perdidamente. Por
ser ela casada, e bem casada, só poderia
haver entre nós uma amizade platônica.
Pensei que não suportaria uma situação
triangular dessa ordem, e me afastei. Mas
o afastamento tornou meu desconforto
ainda mais insuportável. Sofri por quase
um ano. Mudei de bairro. Viajei para
esquecer. Evitei aparecer nos lugares on-
de ela pudesse surgir de repente. Eu não
queria ser a parte puramente casta do

triângulo e, também, não queria ofender
o marido, que tinha conhecimento dessa
curiosa situação e, homem destemido,
acreditava que, com o tempo, ela e eu nos
tornaríamos simplesmente amigos e éu
passaria a amigo do casal. Porém a proxi-
midade dessa linda e maravilhosa mulher
me perturbava demais. Hâ poucos dias,
procurando um apontamento no meu
diário, topei com a frase escrita no dia
mesmo em que conheci minha impossível
paixão. Estava escrito assim:

' — Sábado. Acabo de conhecer uma
mulher encantadora, ela tem em torno
do rosto a aura inconfundível da honesti-
dade existencial. Espiritual e fisicamen-
te, parece feita sob medida para mim,
pelos deuses gentis.

Isso foi no primeiro dia. Até então eu
pensava que ela fosse solteira e ela, por
sua vez, não se lembrou de me informar
que tinha um marido. Quando o marido
surgiu — um homem sorrido, aberto, de-
cente, eu já estava irremediavelmente
apaixonado. E me afastei do casal, para
não sofrer e não dividir meu sofrimento
com os dois, que não eram responsáveis
pelo amor de maturidade.

Hoje, continuamos morando na mes-
ma cidade, frqüentando lugares próxi-
mos, e não nos vemos há quase ano e
meio. Outro dia disquei conscientemente
um número, mas inconscientemente dis-
quei outro, e quem atendeu foi ela. Ouvi a
voz'adorada. Desculpei-me: era engano.
Desliguei. E chorei.

Não tenho mais idade nem anônima-
to suficiente para provocar escândalos
formosos como esse de Curitiba. Procure
outra mulher. Ms reconheço que é terrí-
vel, isso: não ser correspondido em meu
amor e, ao mesmo tempo, não poder
gritar aos quatro ventos que me consome
esse sofrimento delicado que procuro mi-
tigar, mediante uma férrea disciplina,
mas continua minando e desmilinguindo
o meu coração.

Pronto. Desabafei Podemos agora
voltar aos assuntos de interesse geral...

ARTES PLÁSTICAS

DELÍRIO
POLÊMICO

Wilson Coutinho

EXISTE 

uma arquitetura pós-
moderna? Existe e ela é excêntri-
ca, causando arrepios na geração
que se habituou às linhas racio-

nais de Le Corbusier e Mies van der Rohe. É
o que analisa Ada Louise Huxtable, na últi-
ma revista Diálogo, no ensaio jornalístico
com o título Arquitetura Numa Encruzilha-
da. O foto é que ela náo é muito construída,
mas vem produzindo polêmicas.

Uma delas é a sensação produzida pelos
novos arquitetos americanos de que a arqui-
tetura moderna foi um estúpido erro, privan-
do a sensibilidade de arabescos subjetivos.
"Racional demais e para nada", afirmam os
novos arquitetos e abalando a máxima da
arquitetura moderna, a sentença de que a
forma.segue a função. Os novos arquitetos
criaram, com bom humor, um novo lema: a
forma segue o fiasco.

Eles tiveram a ajuda de um arquiteto
famoso e equilibrado que é Philip Johnson,
que construiu um mausoléu bíblico, os escri-
tórios da AT&T, em Nova Iorque, obra em
que é aplicada um exdrúxulo historicismo.
De fato, é uma arquitetura pesada. Também
as propostas ultra-racionais e a moralidade
estética do austríaco Adolf Loos, que consi-
derava o ornamento um crime parece não
mais vingar.

Cenário "Kitsch"
Uma obra de Charles Moore, Piazza dl-

talia, feita em Nova Orleáns, entre 1975 a
1978 parece um extravagante décor de uma
ópera kitsch. Reina lá uma coletânea de
crimes contra a arquitetura moderna. A ar-
quitetura de Moore é praticamente um ce-
nário. -

Mas, ao par desse deliberado subjetivis-
mo, essas obras que parecem surgir da irra-
cionalidade boêmia, existem também, os
extremados formalistas, cuja idéia principal
parece ser a de que a forma segue a forma
mesmo.

São construções de arquitetura abstra-
ta, como o projeto do ano passado de Peter
Eisenman. Trata-se de uma casa, que deve
ser impossível de se morar. Peter Eisenman
projetou formas puras, realmente belas. Sáo
mais exercícios teóricos, uma arquitetura da
pura abstração, que não será erguida em
lugar algum.

É a arte pela arte, essa filosofia estética
romântica aplicada a uma arte, cujo destino
social, é óbvio. O trabalho parece implicar
muito mais com esse novo temperamento da
arte, ao ser apenas um exercício intelectual,
uma comédia das suas próprias funções.

Modernismo reconstituído

Há, também, o meio-termo, Arquitetos
que não enterraram de vez a arquitetura
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Jm exemplo da nova arquitetura americana: Piazza d'Itália, de
Charles Moore, um extravagante e eclético cenário

moderna, que aplicam as suas lições, mas
que não desejam fazer mais um Le Corbu-
sier. O Atheneum, em Indiana, feito por
Richard Meier, em 1979, procura equilibrar o
formalismo funcional da arquitetura moder-
na com um novo temperamento. É o que ele
chama de "modernismo reconstituído", que
também poderia ser aplicado a uma certa
vaga da pintura atual.

A novidade é essa presença simbólica, a
tentativa de rasgar as belas lições da racio-
nalidade antiga e fazer com que o sujeito
possa se expressar no edificio. Como observa
Ada Louse Huxtable pode essa tendência
ficar circulando no impasse.

Alguns arquitetos — escreve — estão
empurrando as fronteiras do design com
uma crescente dedicação à arte pela arte.

Animador e perigoso, esse é o aspecto mais
desafiador da nova obra, hoje. Parte disso
chega mais perto do que sempre foi o objeto
da grande arquitetura: a manipulação con-
trolada e intencional da estrutura, da luz e
do espaço e as relações compesadoras da
intenção pragmática com a sensorial. Ao
mesmo tempo, a arquitetura da arte pela
arte ameaça o importantíssimo relaciona-
mento da arquitetura com as necessidades
sociais e os objetivos sociais. Os perigos são
tão grandes quanto as promessas.

No Brasil, evidente, não existe essa polè-
mica, mas é inevitável que ela comece a
mexer com a imaginação dos jovens arquite-
tos brasileiros. A pergunta é sempre essa: o
que fazer agora, quando, aparentemente, o
ciclo criativo da modernidade fechou para
balanço?

Beija-Flor vai. sambar em cima
MA^f O £Mi0k^li^%l^l£l Beija-Flor volta a subir na mais bela alegoria da cidade:
*id\jrij RjO QIW^jwl IO o Morro da Urca. Com suas sensacionais passistas e

—r *—* ao som da bateria (nota 10) do Carnaval de 82.
Além disso, desfilarão baianas, damas, mestre-sala

e porta-bandeira, com as fantasias do último desfile.
Não perca este show das segundas-feiras. É apenas durante o mês de março.

Av. Pasteur. 520 Praia Vermelha
Reservas pelo telefone: 295-5244

MADDA OA I ID!"* Ingresso Simples: CrS 1.000,00
iVIVlrfrlU UM UtfUA Ingresso Especial'CrS 1.250.00

TURISMO
QUARTA-FEIRA
CADERNO B
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Grande espetáculo
Quem gravou em videocassete os primeiros 45 ou 50

minutos da corrida de ontem no Autódromo do Rio, ou
seja, da largada à ascensão de Nelson Piquet à primeira
colocação, é agora possuidor de uma obra rara — lances e
seqüências de ultrapassagens dignos de figurar em qual-
quer antologia sobre provas de Fórmula-1.

Raramente se pode ver em corridas de Fórmula-1
cenas tão eletrizantes quanto as que marcaram a pro-
gressão ontem de Piquet, que tocou seu carro do sétimo
ao primeiro lugar, cedendo algumas vezes as colocações
que conseguia para retomá-las logo adiante, com a
precisão e sensibilidade de um violinista.

O piloto brasileiro, que deixou a prova do ano passa-
do coberto de ridículo, ao insistir em usar pneus inade-
quados esperando uma hipotética melhoria do tempo
chuvoso, desta vez exibiu uma atuação sem erro, que
misturou em grandes doses competência, talento e co-
ragem.

Sem ter provavelmente o mais veloz e moderno dos
carros, foi, contudo, o melhor dos pilotos que competi-
ram ontem em Jacarepagua. Mais do que a técnica e a
precisão com que dirigiu seu Brabham, impressionou a
vontade de vencer com que se lançou à luta perseguindo
implacavelmente todos que lhe estavam à fiente até
conseguir o primeiro lugar graças a uma manobra deses-
perada de Gilles Vilíeneuve sucumbindo à pressão exer-
cida por Piquet já há várias voltas.

Se Piquet conservar a gana mostrada ontem e com
um pouco de sorte, o Brasil terá pela segunda vez um
bicampeão mundial de pilotos de Fórmula-1.

A TAPA
Magnificamente transmitida pela TV, a corrida

de Fórmula-1 só pôde ser apreciada ontem no
Autódromo de Jacarepagua por quem ocupava os
espaçosos camarotes e stands de empresas patro-
cinadoras.

Não tanto pela mordomia que ofereciam, varia-
da e copiosa, mas pela existência nesses redutos
de aparelhos de TV, disputados quase a tapa pelos
presentes.

Como ainda não se descobriu uma melhor ma-
neira de se assistir a corridas de automóveis que
não seja pela TV, a viagem até Jacarepagua mos-
trou-se para muitos extremamente frustrante.

Houve muita gente que a primeira coisa que fez
ao chegar em casa vindo do autódromo foi telefo-
nar aos amigos para ouvir a descrição dos lances
mais sensacionais.

Zózimo PROTESTO Perda da confiança

A mais bonita
Quase tão sensa-

cional quanto a atua-
ção de Nelson Piquet
na pista foi a presença
no box da Brabham,
intensamente focaliza-
da pela TV, da Sra
Nelson Piquet, Silvia.

Uma beleza pára
ninguém botar defei-
to, Silvia Piquet bem
que merecia ter dividi-
do o prêmio no final
com o marido.

Afinal, com uma
torcedora daquelas fi-
ca difícil perder qual-
quer prova.

"SUB
JUDICE"
A posse do cine-

matográfico aparta-
mento do cicerone
de árabe, com tenda
e tudo, está sendo
contestada na Jus-
tiça.

Quem vendeu ale-
ga que não recebeu.
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A reivindicação da atriz
Marília Pêra ao Ministro
Rubem Ludwig, pedindo
que se abra mais espaço
para o teatro no Teatro
Municipal, suscitou várias
cartas de leitores — todas
de protesto.

As cartas, de apreciado-
res de bale, ópera e músi-
ca, apontam o João Caeta-
no, com seus mais de mil
lugares, como um local
perfeito para abrigar gran-
des produções teatrais.

E frisam o fato de ser o
Municipal a única sala de
que dispõe o Rio para a
montagem de espetáculos
de bale e ópera, já insufl-
cientes diante do grande
interesse que são capazes
hoje de despertar entre as
platéias cariocas.

Concluem convidando
para brigar do seu lado o
professor Arnaldo Niskier.

Maria Lúcia Dahl, atriz do
espetáculo A Noite do Oscar, em
cartaz justamente na semana que

antecede a festa de entrega do Oscar

i^uer mais
Quem dispuser de 1 mi-

lhão de dólares sobrando
pode procurar em Paris o
chef Alain Senderens, que,
não contente com os res-
taurantes que já dirige — o
LArchestrate, na Capital
francesa, e o Maurice, no
Méridien de Nova Iorque
— está com vontade de
abrir uma nova casa.

Como estima em 1 mi-
lhão de dólares o projeto
que tem na cabeça, está
procurando um sócio para
o empreendimento, inclu-
sive no Brasil..

QUADRINHOS *_'-m. domingo/^õ^
*$%$%* llDÜC

'D D D
/í>ttU^/

\

JORNAL DO BRASIL

MINI-COIFA
5______7

|-

ir *gL|

¦—*>
SUXXar Outras
Marcas e Modelos

R. Ministro Alfredo
Valadao, 35-D

(entre Slq. Campos, 215
a Fig. Magalhães, 726.

Copacabana — RJ

236-2610*256-8710

1 *m' *¦ *

CORTINA
BLACK-OUT

Pregueadas ou de enrolar, leita para quem
gosta sempre de dormir mais um pouquinho.

OSTROWER COM. E IND. LTDA
Rua Vise. de Pirajá, 580 — sobreloia 308.
Rua Marquês de Abrantes, 178 - Loia D

Tels.: 551-6598 e 551-8248

INSETISAN
DDTIZACAO

z sul 247-9797
norte24B-9797

_=__________¦ 000.241 oam
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* QUORUM
LIQUIDAÇÃO

IPANEMA- Garcia dÁvila. 134. L.D. • COPACANABA: Constante Ramos. 44. L.A. B
TIJUCA: General Roca, 913. L. 1 2 • ICARAÍ: Cel. Moreira Cézar. 265. L. 112

ROBERTO CARLOS
Um show da Mléle e Boscoli • Olreçio Muaical: Eduardo Laga

4? e 5? às 21:30h • 6? e sáb. às 22:30h • dom. às 20:30h
Informações pelos tels.: 295.3044 . 295.9796 • 295.1047

r —
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elan
calçados e bolsas

R. Visconde de Pirajá, 156 - Ij. Q
R. Visconde de Pirajá, 330 - Ij. 211
R. Visconde de Pirajá, 550 • Ij. L

Ipanema

I»5*-^Homem 
- Mulher - Criança

C*s Sapatos

SHOPPING
DA

BARRA

jigli
!>

I Companhia dos Pés - Copacabana Apart - Hotel
Siqueira Campos, esquina c/Barata Ribeiro

v~?gpr>

•Coaria mo-
duUrJjannud-i.
radm-MorJulo
pnCrl7.N,t4*Projelo
tmcdtSípiUijlri^EiilmisimdaUUTIUTA

Av. das Américas, 2566 - Barra - Ao lado do Freeway - Tels.: 399-9211
e 399-9266.2.' a 6.' até às 22:00 horas. Sábados até as 18-00 horas. i j

O PROFESSOR VAI AO TEATRO
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Um talentoso grupo jovem fala da sociedade brasileira de modo irreverente e tragicômico.
"NÃO ME CHAME DE TETÊ"

De José Wilker
O JORNAL DO BRASIL convida você, professor, para assistir "Não me Chame de Tetê", rom o
Grupo TAPA Direção de Eduardo Tolentino de Araújo. No Café Concerto Rival, Rua Álvaro Alvim.
33.
No final do espetáculo haverá um debate.
3" feira. 23 de março às 21:30 hs.

Retire seu ingresso, gratuitamente, na bilheteria do Teatro,
mediante apresentação da Carteira de Professor

Lm programa educacional do

JORNAL DO BRASIL

Difícil de verdade é a situação do Pro- 
'¦£

curador-Geral da República, Inocèncio fi
Mártires Coelho. "*

Depois de expor o Governo à derrota _
no episódio da incorporação e agir desas-,'
tradamente no chamado inquérito da ,
mandioca, Coelho está, ao que tudo indi- 6
ca, com seus dias contados no cargo. ...

Acaba de receber de seus subordinados ,
— procuradores do Rio, Sâo Paulo, Minas •
e Brasília, representando todos colegas de 7
outros Estados — uma carta em que é ••
feito um apelo para que renuncie às suas
funções. .,„

Jantar informal J
Tendo como convidados centrais oSre Sra "'

José Guilherme Merquior, que passaram o fim ''
de semana no Rio, Ida e Henrique Schiller_-'
Mayrinck abriram no sábado sua casa da ~J
Joatinga — uma vivenda, pela elegância, con- ;
forto e beleza, como existem poucas no Rio — ' 

_
recebendo para jantar um grupo de amigos. _

Não eram muitos nem eram poucos — ape- ;' _
nas em número suficiente para que todos usu- ,
fruissem da conversa ágil e interessante que se .*
estendeu dos drinks que antecederam o jantar j.às mesinhas armadas ã beira dos jardins onde *
ele foi servido. _.,

Entre os presentes, o professor e Sra Evaris- J;
to de Morais Filho, Monique e Fernando Pedrei- "
ra, Ana Maria e Luís Eduardo índio da Costa, ;•
Beth e Miguel Pires Gonçalves, Maüè Proença, "•;

Maria Helena Carneiro da Cunha, Hildon Ro- ;
cha, Walter Moreira Salles Júnior, Pedro Paulo ;*'
Sena Madureira, para citar apenas alguns. -~'\

¦ ¦ '¦'-.

PREPARAÇÃO %
Náo será por falta de precauções e cuidados ¦ -

que o Senador Franco Montoro deixará de fazer , s
boa figura no debate que travará hoje à noite na
TVS com o Prefeito de São Paulo, Reynaldo de. ,.
Barros. .¦:.

Montoro preparou-se a sério para o encontro ,.„
cercando-se de cuidados que compreenderam ,.;
da criação de um grupo-de estudos até a r
consulta a profissionais de televisão, como Fer-
nando Barbosa Lima e Roberto d'Ávila, que, ,
convidados a opinar, deram vários conselhos ao .,
parlamentar paulista. .tf

O fim de semana, por exemplo, Montoro , -
passou-o assistindo.a vídeo-tapes dele próprio, ..
discutindo e escolhendo com assessores as me- .
lhores posturas, ângulos e posições que deve .
assumir diante das câmeras hoje à noite.

Quanto ao plano plástico, está tudo previs- *'
to; do plano das idéias, ele sozinho se encar- :
rega.

RODA-VIVA
Os 50 anos de Agildo Ribeiro, que juntou uma

multidão de amigos em casa, e o aniversário de
Maria Alice Celidônio, que recebeu para cock-
tails com José Hugo, movimentaram a sexta-
feira. Os convidados do primeiro esticaram
assistindo ao show do próprio aniversariante
no Golden Room e do segundo acabaram no
Hippopotamus.

O jovem professor Adalberto Ribeiro vai às
últimas conseqüências para a preservação das
áreas adjacentes ao Ministério da Educação,
no Rio. Está disposto, na defesa de seus pontos
de vista, a partir até para a ação popular.

Estão de casamento marcado dia 20 de abril,
na Igreja de N. Sra do Carmo, Maria Beatrice
Skoronski e Maurício de Andrade Ramos.

O Vice-Presidente Aureliáno Chaves é quem
presidirá quarta-feira em Brasília a solenida-
de de inauguração do modelar Centro de Ativi-
dades Maria Virgínia Leite Franco, pertencen-
te ao Sesi.

Cláudio Kuperman preparando uma exposi-
ção para a galeria Regina Boni, em São Paulo.

Lúcia Severiano Ribeiro reuniu um grupo de
amigos em casa dos pais no sábado para uma
sessão de cinema.

Reabriu com grande sucesso o Curso de
Atualização da Mulher, dirigido por Maria Te-
reza Caneca e Ana Maria Medrado Dias.

Zózimo Barrozo do Amaral

LIQUIDAÇÃO
visc.de pirajá 272/274

Mini Movi» Também na

av.n.s. Copacabana 680

SEAAANA SANTA
COMPRAS EAA MIAMI

7 DIAS — USS 130,00 TERRESTRE 
'

PARTE AÉREA — USS 1079,00
SAÍDA 04 DE ABRIL
CHILE — VALPARAÍSO — VINA DEL
MAR
5 DIAS — USS 65,00 TERRESTRE
.SAÍDA 07 DE ABRIL
LIMA — CUZCO — MACCHU PICCHÜ
6 DIAS — USS 330,00 TERRESTRE
SAÍDA 6as FEIRAS
CURSO DE INGLÊS
NEW YORK — S. FRANCISCO
27 DIAS — USS 33.00 P/ DIA
CONSULTE-NOS SOBRE PRO-

GRAMAS
P/ COPA DO MUNDO E EUROPA

Top Right Tours Agência de Turismo

, Visconde cte Pirajá, 595
Sobreloja 214

Tels^: 259/1147
274/5049- 239/8349
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CINEMA COTAÇÕES *•••* EXCELENTE *••* MUITO SOM ••* BOM *• REGULAR * RUIM

ESTRÉIAS
A MULHER DO DINHEIRO IU Banquièf*).
de Francis Girod. Com Romy Schneider.
Jean-Louis Trintignant, Marie-Franoe Pisier.
Claude Brasseur e Jean-Claude Brialy. Rian
(Av. Atlântica, 2.964 — 236-6114). Barra-2
(Av. das Américas, 4.666 — 327-7590), Op»-
ra-1 (Praia de Botafogo. 340 — 246-7705):
15h. 17h10m. 19h20m, 21 h30m. Tijuca (Rua
Conde de Bonfimí 422 — 268-0790):
14h30m, 16h40rrt, 18h50m. 21h (18 anos).

Na Paris entre aa duas guerras mun-
disls, a história da ascensão de uma
mulher bela a ambiciosa. Na direção de
um banco, Emma Eckert favorece peque-
nos investidores, oferecendo-lhes taxas
de juros acima das cotações do marcado.
De origem humilde e, depois de algumas
manobras duvidosas, ala torna-se a ban-
queira, com seu luxo e o gosto pela
provocaçfio, amando indiscriminadamen-
te homens e mulheres. Produção fran-
cesa.

Cotação do JB: •••
Cotação do leitor: ••• (2 votos)
A MULHER DO TENENTE FRANCÊS (The
French Ueutenanfa Woman), de Karel
Reisz. Com Meryl Streep, Jeremy Irons,
Lynsey Baxter, Hilton McRae, Jenny Morgan
e Charlotte Mitchell. Veneza (Av. Pasteur.
184 — 2954349). Comodoro (Rua Haddock
Lobo, 145 — 264-2025): 14h, 16h30m, 19h,
21h30m. (14 anos).

O roteiro de Harold Pinter, livremente
inspirado na obra homônima de John
Fowles, narra dois acontecimentos simul-
taneos. Trata-se de um filme dentro de
um filme. Enquanto interpretam os perso-
nagens do romance de Fowles, Sarah e
Charles, numa pequena cidade da Ingla-
terre Vitoriana, Anna e Mike vivem um
romance secreto. Ele ó casado e tem dois
filhos; ela é mulher de um importante
produtor. Produção britânica.

círculo de dois amantes (areia of
Two), de Jules Dassin. Com Richard Burton,
Tatum 0'Neal, Donnan Cavin, Michael Win-
cott e Norma Dell'Agnese. Cinema-1 (Av.
Prado Júnior. 281), Studio-Paissandu (Rua
Senador Vergueiro. 35 — 265-4653): 15h,
17h1 Om. 19h20m, 21 h30m. A partir de quin-
ta no Barra-1 (14 anos).

Uma jovem de 16 anos apaixona-se
-Por-um-artistasaxageiiérlofmindlalmentB-
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Yasuski Kurata e Danna Michelle. Programa
complementar: Em Busca do Orgasmo
Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de
2* a 6", às 12h. 15h05m, 17h10m, 19h45m.
Sábado e domingo, às 13h30m, 16h35m,
19h40m (18 anos).

Aventura com as chamadas artes mar-
jâaiSiJQispiJia. pala_posse_de_um _g randa—
carregamento de entorpecentes oculto
por um rei do tráfico pouco antes de
morrer. Produção chinesa de Hong-Kong.

O SARGENTO PEPPER E SUA BANDA
(Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band).
de Michael Schultz. Com Peter Frampton,
Barry Gibb, Robin Gribb, Maurice Gibb e Paul
Nichols. Studio-Copacabana (Rua Raul
Pompéia, 102 — 247-8900): 14h (Livre).

Baseado numa produção teatral con- .
cebida por Robin Wagner e Tom 0'Hor-

- 
gan. Enredo baseado em personagens e
outras sugestões das músicas dos Bea-
tles. Com atores (Donald Sutherland a
outros) e intérpretes musicais como The
Bees, Alice Cooper e Peter Frampton.
Produção Estados Unidos/Alemanha Oci-
dental.

Jean-Louis Trintignant e Isabelle Huppert em A Vítima Por
Testemunha: o programa de hoje no Festival de Cinema Francês

exibido no Caruso

famoso, surpreendendo com esta atitude
sua família e os amigos. Produção cana-
dense.

SÓ LHE RESTARAM AS LÁGRIMAS (Onça
a Family), de Richard Michaels. Com Barry
Bostwick, Maureen Anderman, Lee Cham-
berlin, Jonathan Goldsmith e Jeremy Licht.
Bruni-lpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371— 287-9994): 14h. 16h, 18h, 20h, 22h
(Livre). ¦

UMA PROFESSORA MUITO ESPECIAL
(Private Lassons), de Allan Meyerson. Com
Sylvia Kristel, Howard Hasseman e Eric
Brown. Vitória (Rua Senador Dantas, 45 —
220-1783). Roxi (Av. Copacabana, 945 —
236-6245); Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva.
391 — 239-4998). Carioca (Rua Conde de
Bonfim, 338 — 228-8178). Madureira-2
(Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
14h10min, 16h, 17h50min, 19h40min, 21h.
Santa Alice (Rua Barão de Bom Retiro,
1.995 — 201-1299): de 2a a sábado, às
17h20min, 19h10min, 21h. Domingo, às
15h30min, 17h20min. 19h10min, 21h (16
anos).

Um adolescente de 15 anos, enquanto
seu pai está viajando, é deixado sob os
cuidados de uma jovem governanta que
tenta seduzi-lo. Produção americana.

SEMANA DO CINEMA FRANCÊS — Hoje:
A VÍTIMA POR TESTEMUNHA (Eaux Pro-
fondes) de Michel Deville, com Isabelle Hup-
pert. Jean Louis Trintignant, Christian Bene-
detti e Bertrand Bonvoisin. Caruso (Avenida
Copacabana, 1.362 — 227-3544): 15h,
17h10min, 19h20min e 21h30min (16 anos).

Aventura policial baseada num ro-
mance de Patricia Highsmith (a autora dos
livros que serviram de base para O Sol
Por Testemunha, de René Clement, e O
Amigo Americano, de Wim Wenders) e
ilustrada com música de Manuel de Falia.
Um francês residente em Jersey, na Ingla-
terra, afasta os conquistadores que se
aproximam de sua mulher sugerindo,
com um sorriso malicioso, que costuma
assassinar as pessoas qúe o incomodam,
citendo como exemplo o americano que
desapareceu misteriosamente após uma
visita a sua casa.

CONTINUAÇÕES
•••

AMOR E TRAIÇÃO / A PELE DO BICHO
(Brasileiro), de Pedro Camargo. Com Jofre
Soares, ítala Nandi, Silvio Correia Lima, Cláu-
dia Ohana. Paulo de Oliveira, Nelson Xavier,
Maria Silvia e Agnaldo Batista. Metro Boa-
vista (Rua do Passeio, 62 — 240-1291),
Condor Copacabana (Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 286 — 255-2610), Largo do Machado
1 (Largo do Machado, 29 — 245-7374),
Baronesa (Rua Cândido Benício, 1 747 —
390-5745): 15h. 17h. 19h, 21h Até quarta.'
(16 anos).

Nordeste, anos 30. O jovem vaqueiro
José (Chapéu de Sebo) casa-se com Mira,
que logo passa a despertar o interesse no
coronel da fazenda e no filho deste, am-
bos exigindo viagens cada vez mais lon-
gas do vaqueiro enquanto presenteiam
Mira com jóias e tecidos. Quendo José
surpreende a mulher com o coronel, ma-
ta-a. Apaixonado por Mira, a vida para
José perde o sentido. Ele é preso e alvo de
manipulação de vários interesses da cida-
de. Condenado, José enforca-se na prisão
e, por ser suicida, náo pode ser enterrado
no cemitério da cidade. É então enterrado
em campo aberto e, em pouco tempo, a
população passa a atribuir à memória de
José poderes milagrosos.

Cotação do JB: ••*
Cotação do leitor: ••• (24 votos)

EROS. O DEUS DO AMOR (brasileiro), de
Walter Hugo Khouri. Com Lilian Lemmertz.
Dina Sfat, Renée de Vielmond. Kate Lira,
Norma Bengell e Selma Egrei. Tijuca-Palace
(nus Conde de Bontim, 214 — 268-0790).
Astor (Rua Ministro Edgar Romero, 236 —
390-2036): 14h30m. 16h40m. 18h50m. 21 h.
Jóia Av. Copacabana. 680 — 237-4714):
15h. 17h10m. 19h20m, 21h30m. Até quarta
no Tijuca-Palace. (18 anos).

Aos 49 anos, Marcelo, que nasceu e
passou a maior parte de sua vida em São
Paulo, se sente uma espécie de extensão
da cidade, cue define como egoísta, indi-
vidualista, cruel e devoradora. Durante
uma conversa com sua amante, Ans, ele
revê sua vioa através das muitas mulhe-
res que passaram por ela. O filme, o
décimo-oitavo longa-metragem de Khou-
ri, é narrado com a câmara colocada por
trás dos olhos do protagonista, que nào
aparece em cena, a não ser em suas
lembranças do tempo de menino.

Cotação do JB: ••
Cotação do leitor: ***•• (2 votos)

S.O.B. (S.O.B.). de Blake Edwards. Com
Julie Andrews. William Holden. Marisa Be-
renson, Larry Hagman. Robert Loggia. Stuart
Margolin e Richard Mulligan. Palácio-1 (Rua
do Passeio, 38 — 240-6541), Ópera-2 (Praia
de Botafogo. 340 — 246-7705): 13h30m.
16h. 18h30m, 21h. Barra-1 (Av. das Améri-

cas, 4.666 — 327-7590): 14h, 16h30m, 19h,
21h30m. Até quarta no Barra-1. (18 anos).

O produtor Felix Farmer leva uma vida
tranqüila ao lado de sua mulher, Sally
Miles, conhecida atriz de cinema e de
teatro, até o momento em que seu último
filme fracassa junto ao público e à critica,
Felix tenta o suicídio. Em seguida, decide
optar por outra solução: remontar o filme
à sua maneira. Comédia. Produção ameri-
cana.

Cotação do JB: **
-Cotação do leitor: •**+ (11 votos)

O AMANTE DE LADY CHATTERLEY (Lady
Chattarioya Lover), de Just Jaeckin. Com
Sylvia Kristel, Shane Briant, Nicholas Clay.
Ann Mitchell e Elizabeth Spriggs. Bruni-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 —
255-2908): l4h. 16b, 18h, 20h, 22h. (18
anos).

Incapaz de manter relações sexuais
com seu marido depois de um acidente
deste na Primeira Guerra Mundial, a sen-
suai Lady Chatterley passa a ter um aman-
te, não um aristocrata, mas um couteiro
analfabeto de sua propriedade. Baseado
no romance de D.H.Lawrence, escrito na
década de 20 e proibido até 1959 nos
Estados Unidos. A única versão cinemato-
gráfica anterior foi feita na França, em
1955, com Danielle Darrieux e Leo Genn,
respectivamente nos papéis de Lady Chat-
terley e Oliver Mellors, que na versão
atual são protagonizados por Sylvia Kris-
tel (a atriz de Emmanuelle, também dirigi-
do por Just Jaeckin) e Nicholas Clay (o
Lancelot de Excalibur). Filmado na Ingla-
terra em 1981, em locações construídas
no século XVIII. Produção anglo-francesa.

Cotação do JB ••
Cotação do leitor: *¦*•* (3 votos)

AMANTES EM FAMÍUA (Change of Soa-
sons), de Richard Lang. Com Shirley MacLai-
ne, Anthony Hopkins, Bo Derek, Michael
Brandon e Mary Beth Hurt. Leblon-2 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 15h,
17hÍ0m, 19h20m, 21h30m. Palácio-2 (Rua
do Passeio, 38 — 240-6541): 14h, 16h10m,
18h20m, 20h30m. (18 anos).

Apaixonado por uma de suas alunas,
às vésperas de partir com ela para um fim
de semana no Canadá, um professor uni-
versitário diz a sua mulher que o romance
que estava vivendo naquele instante era
muito natural e que ela deveria aceitar
este fato porque todos os homens são
assim mesmo, "feitos de um espirito bar-
roço". Enquanto o marido viaja com a
amante no Canadá a mulher conhece ao
acaso úm jovem marceneiro e se apaixo-
na por ele. Novamente reunido depois do
fim de semana o casal decide experimen-
tar viver em conjunto com seus amantes.

Cotação do JB: ••
Cotação do leitor: #*•*¦ (62 votos)
MENINO DO RIO (brasileiro), de Antônio
Calmon. Com André de Biase, Cláudia Mag-
no. Ricardo Graça Mello, Nina de Pádua,
Sérgio Mallandro e Cissa Guimarães. Lido-2
(Praia do Flamengo, 72), Coral (Praia de
Botafogo, 316): 14h. 16h. 18h. 20h, 22h.
Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-2666),
Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim. 229 —
234-1058), Imperator (Rua Dias da Cruz, 170
— 249-7982), Palácio (Campo Grande): 15h,
17h, 19h. 21h. (14 anos).

Valente é surfista e lider de sua turma,
formada por Zeca, um tipo gozador e
Sandra, sua namorada; Paulinho, um sur-
fista mais velho e campeão de torneios no
Havaí e Aninha, casada com Paulinho,
mãe do garoto Pan, remanescentes da
contracultura do final da década de 60.
Com esses personagens, o filme registra
o comportamento dos jovens da Zona Sul
carioca e a busca de identificação com a
natureza entre cenas de surf, wind-surf e
asa delta.

Cotação do JB: ••
Cotação do leitor: •*•* (1 voto)
FILHOS E AMANTES (brasileiro), de Francis-
co Ramalho Jr. Com Denise Dummont, Nico-
le Puzzi, André de Biase, Lúcia Veríssimo,
Rosina Malduisson e Hugo Delia Santa. Parti- ¦
cipações especiais de Walmor Chagas e
Renée de Vielmond. Pathé (Praça Floriano,
45 — 220-3135): de 2a a 6a, às 12h, 13h40m,
15h20m, 17h, 18h40m, 20h20m. 22h. Sába-
do e domingo, a partir das 13h40m. Art-
Copacabana (Av. Copacabana. 759 — 235-
4895): 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20h10m,
22h. Art-TTjuca (Rua Conde de Bonfim, 406
— 288-6898), Art-Madureira (Shopping
Center de Madureira): 14h20m, 16h10m.
18h, 19h50m, 21h40m. Paratodos (Rua Ar-
quias Cordeiro, 350 — 281-3628): 14h30m,
16h10m, 17h50m, 19h30m. 21h10m. (18
anos).

A convivência desesperançada e tensa
de um grupo de jovens que se reúne na
montanha para passar as férias. Um pou-
co de esperança atinge os jovens quando
se encontram com um homem condena-
do à morte, mas disposto a viver ao lado
da pessoa oue ama. Segundo Francisco
Ramalho Jr., seu filme é "profundamente
otimista, numa época em que a recessão
econômica e a perda eventual da perspec-
tiva rondam todos nós".

Cotação do JB: *
Cotação do leitor: * (1 voto)
AS 6 MULHERES DE ADÃO (brasileiro), de
David Cardoso. Com David Cardoso. Marli
Mendes. Elys Cardoso. Sandra Graffi e Cristi-
na Labronici. Odeon (Praça Mahatma Gan-
dhi. 2 — 220-3835); América (Rua Conde de
Bonfim. 334 — 248-4519). Madureira-1
(Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338):'14h. 15h30m. 17h. 18h30m. 20h, 21h30m.
Art-Méier (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-
4544): 14h30m, 16h40m. 18h50m. 21h. Ra-
mos: 15h. 16h30m, 18h, 19h30m, 21h. Até
quarta no Art-Méier. (18 anos).

Pornochanchada.

REAPRESENTAÇOES
Cotação do JB: ••••* .
Cotação do leitor: •••*• (12 votos)
DERSU U2ALA (Darsu Uzala). de Akira
Kurosawa. Com Youli Solomine e Maxime
Mounzouk. Udo-1 (Praia do Flamengo. 72):
13h20min, 16h, 18h40min, 21 h20min (Livre).

Baseado no livro de Vladimir Klavdie-
vitch Arseniev a ganhador do Oscar de
Melhor Filme Estrangeiro de 1976. O fil-
me, com fotografia de Takao Satto (o
mesmo fotógrafo de Dodeskaden), conta
a história de um explorador e um guia em
missão de reconhecimento na Rússia no
inicio do século, mostrando o confronto
entre a comunhão com a natureza (Dersu,
o caçador) e a civilização (Arseniev, o
cartografo).

Cotação do JB: ••••
Cotação do leitor: ••*•• (60 votos)
PIXOTE — A LEI DO MAIS FRACO (Brasilei-
ro), de Héctor Babenco. Com Marília Pera,
Jardel Filho, Rubens de Falco, Beatriz Segall.
Elke Maravilha, Fernando Ramos da Silva e
Jorge Juliào. Scala (Praia de Botafofo, 320):
14h30m, 16h50m, 19h10m, 21h30m. Largo
do Machado 2 (Largo do Machado, 29 —
245-7374): 14h, 16h25m, 18h50m. 21h15m.
Jacarepaguá Auto-Cina 1 (Rua Cândido
Benicio, 2.973 — 392-6186): 20h, 22h. Ató
amanhã no Jacaré. (18 anos).

Um grupo de menores é recolhido a
um reformatório de São Paulo: Dito, Lili-
ca, Chico, Fumaça e Pixote. Os dois últi-
mos descobrem num porão um policial
interrogando alguns garotos a respeito da
morte de um desembargador. Num clima
de terror e violência constantes, a fuga se
tornará uma obsessão, Nas ruas, na luta
pela sobrevivência, Pixote e seus compar-
sas formam uma espécie de familia, man-
tendo-se de pequenos assaltos.

•••*
TESTA-DE-FERRO, POR ACASO (The
Front), de Martin Ritt. Com Woody Allen,
Zero Mostel, Herschell Bernardi, Michael
Murphy e Andréa Marcovicci. Ricamar (Av.
Copacabana, 360 — 237-9932): de 2" a 6a, às
22h30m. Sábado e domingo, às 23h (18
anos).

No início dos anos 50, quando o mac-
carthismo introduz a prática das listas
negras que impediam o exercício da pro-
fissão por diretores, roteiristas, atores e
outros profissionais do show-business
considerados antiamericanos, uma caixa
de bar (Woody), sem vinculações políti-
cas, aceita ser testa-de-ferro de roteiristas
perseguidos. Drama com humor. Produ-
ção americana.

Cotação do JB: ••*-•
Cotação do leitor: +¦*•* (2 votos)
NEW YORK, NEW YORK (New York), de
Martin Scorsese. Com Liza Minelli. Robert
de Niro, Líonel Stander, Barry Primus e Mary
Ray. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-
9932): de 2a a 6a. às I6h50m. 19h40m.
Sábado e domingo, às 17h20m. 20h10m (14
anos).

Musical com números celebrizados
pelas orquestras de Glenn Miller, Tommy
e Jimmy Dorsey, Benny Goodman e ou-
tros, na década de 40. Uma cantora e um
saxofonista se apaixonam durante as co-
memorações da vitória sobre o Japão.
Com as mudanças do gosto popular ele
tem oportunidade de formar seu próprio
conjunto e tê-la com lady crooner. O
casamento é abalado quando ela fica
famosa gravando um tipo de música que
ele despreza. Produção americana.__
ENSINA-ME A VIVER (Harold and Maude),
de Hal Ashby. Com Ruth Gordon, Burd Cort,
Vivian Pickels e Cyrril Cusack. Copacabana
(Av.Copacabana, 801 — 255-0953), Leblon-
1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-4998):
14h, 16h. 18h,-20h, 22h Barra-3 (Av. das

Américas, 4 666 — 327-7590): 16h, 18h.
20h, 22h (18 anos).

Uma octogenária apaixonada pela vi-
da e um rapaz atraído pela morte desen-
volvem uma relação afetiva, e o jovem,
que passava o tempo imaginando suicí-
dios, retoma o gosto pela vida.

•••
O PORTEIRO DA NOITE (The Night Por-
tar), de Liliana Cavani. Com Dick_Bogarde,
Charlotte Rampling; Philippé Lérõy, Gabriele
Ferzetti e Giuseppe Addobbati. Barra-3 (Av.
das Américas, 4 666 — 327-7590): 14h, com
preço especial de CrS 20 (18 anos).

Ex-oficial nazista passa a porteiro de
hotel em Viena. Neste hotel reúnem-se
ex-altas patentes do Exército alemão e se
hospeda uma judia, ex-amante do portei-
ro, casada agora com um milionário. A
mulher rememora seu passado em um
campo de concentração, onde sofreu nas
mãos do ex-amante, e se deixa arrastar a
práticas sado-masoquistas.

Cotação do JB: ••*
Cotação do leitor: *** (1"voto)
A VIDA DE BRIAN (Ufa of Brian), de Terry
Jones. Com Terry Jones; Graham Chapman,
Michael Palin, John Clees e Ken Colley. Rio-
Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274- •
4532): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Até quarta
(14 anos).

A história cômica de um rapaz qua
nasce na mesma época de Cristo e ganha
a vida como vendedor ambulante. Atraído
por uma feminista, ele decide entrar nu-
ma organização clandestina que luta con-
tra os dominadores romanos. Produção
inglesa, segunda comédia do grupo Mon-
ty Phiton.

••
IRMÃO SOL, IRMÃ LUA (Brother Sun.
Sister Moon), de Franco Zeffirelli. Com
Graham Faulkner, Judi Bowker, Alec Gui-
ness, Leigh Lawson e Kenneth Graham.
Studio-Copacabana (Rua Raul Pompéia,
102 — 247-8900): 16h30m, 19h, 21h30m
(14 anos).

A história de São Francisco de Assis
vista por Zeffirelli.

AEROPORTO 1980 — O CONCORDE (Air-
port 80 — The Concorde), de David Lowell
Rich: Com Alain Delon. Susan Blakely, Ro-
bert Wagner, Sylvia Kristel, George Kennedy
e Bibi Andersson. Bruni-Méier (Av. Amaro
Cavalcanti. 105 — 591-2746): 14h30min,
16h50min, 19h10min, 21h30min. Até quarta.
(14 anos).

Filme de suspense, da série iniciada
com Aeroporto, a versão do romance de
Arthur Hailey. O avião supersônico em-
preende uma viagem de boa vontade
Washington/Moscou, perturbada por uma
série de acontecimentos: campanha con-
tra poluição dos aviões supersônicos, ten-
tativas de sabotagem por parte de técni-
cos e perseguição por mísseis que, segun-
do anunciado, deveriam ser testados em
experiências com outro avião. Produção
americana.

NOS TEMPOS DA VASEUNA (Brasileiro),
de José Miziara. Com João Carlos Barroso.
Kate Lyra, Aldine Müller, Andréa Camargo,
Nidia de Paula e Ana Maria Kreisler. Bruni-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 379 — 268-
2325): 14h, 15h30min, 17h, 19h30min, 20h,
21h30min. (16 anos).

Explorando a onda Travolta de Noa
Tampos da Brilhantina, esta pornochan-
chada traz mais um provinciano à sedu-
ção de Ipanema. Uma promoção de disco-
teca lhe dá oportunidade de aparecer.

A FÚRIA DO KUNG FU (Edge of Fury). de
Lee Tso Man. Com Bruce Li. Shao-Lung.
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FILME PROIBIDO (Silanco on Tourna). de
Roger Cnggio. Com Isabelle Huppert, Roger
Coggio, Hançoise Thuries, Maricá Pacome e
Vicki Messica. Studlo-Catata (Rua do Cate-
te, 228 — 205-7194): 14h, 16h, 18h. 20h,
22h(18 anos).

Um produtor de cinema pretende fazar
um grande filme, mas tudo que consegue
é acumular dividas. Para pagá-las resolva
fazer um filme pornográfico. Produção
francesa.

EM BUSCA DO ORGASMO (Brasileiro), de
W. A. Kopezky. Com Matilde Mastrangi,
Felipe Levy, José Lucas, Alvamar Taddei e
Isa Mark. Programa complementar: A Fúria
do Kung Fu. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 —
240-3285): de 2" a 6", às 12h, 15h05min,
17h10min, 19h45min. Sábado e domingo, às
13h30min, 16h35min, 19h40min (18 anos).

Pornochanchada.

CINE DRIVE-IN
Cotação do JB: ••••
Cotação do leitor: irkirkir (8 votos)
MUITO ALÉM DO JARDIM (Being There),
de Hal Ashby. Com Peter Sellers. Shirley
MacLaine, Jack Warden, Melvin Douglas e
Richard Dysárt. Ilha Auto-Cina (Praia de São
Bento — Ilha do Governador — 392-6186):
de 2a a 6", às 20h30m, 22h30m. Sábado e
domingo, às 18h30m, 20h30m, 22h30m. Ató
amanhã (14 anos).

Chance morou durante toda a sua vida
com um velho e sua empregada. Não
sabia ler nem escrever e nunca tinha
posto o pé fora de casa. Satisfazia-se com
o seu trabalho no jardim e com a televisão
nas horas de lazer. A partir da um aciden-
te, sua vida sofrerá brusca transformação:
da noite para o dia, o anônimo e simples
jardineiro torna-se uma celebridade. Pro-
dução americana.

*ir
OS OLHOS DE LAURA MARS (Eyaa of
Laura), de Irvin Kershner. Com Faye Duna-
way, Tommy Lee Jones, Brad Louriff, René
Auberjonois e Raul Julia. Jacarepaguá Au-
to-Cine 2 (Rua Cândido Benício, 2 973 —

. 392-6186) — 20h, 22h. Até amanhã (18
anos).

Melodrama americano. Uma fotógrafa
famosa, autora da um livro de fotografias,
tem premonições de crimes que estão
acontecendo com alguns de seus mode-
los. Sabedora do fato a pollica procura
não somente os préstimos da fotógrafa
como ainda procura protagè-la contra um
possível louco assassino.

PIXOTE - A LEI DO MAIS FRACO — Jaca-
repagua Auto-Cina 1. Ver em Reapresenta-
ções.

MATINÊS
AS NOVAS DIABRURAS DO FUSCA —
Barra-2: sábado e domingo, às 13h30min.
(Livre).

O CAVALINHO MÁGICO — Ricamar: de 2a
a 6a, às 15h05min. Sábado e domingo, às
13h50min, 15h35min. (Livre).

FESTIVAL TOM E JERRY—Matro Boavls-
ta: domingo, às 10h. (Livre).

EXTRA
PROGRAMA COMEMORATIVO DA SE-
MANA DE SOLIDARIEDADE COM OS PO-
VOS EM LUTA CONTRA O RACISMO E A
DISCRIMINAÇÃO RACIAL — Exibição de
Gerações am Resistência (Gsnerations
Struggla) e Namíbia Libre (Frea Namíbia).
realizados pelas Nações Unidas. Narração
em espanhol. Hoje, às 18h30min, na Cine-
mateca do MAM, Av. Beira-Mar, s/n°. Entra-
da franca.

JARI (Brasileiro), documentário de longa me-
tragem de Jorge Bodanzky e Wolf Gauer.
Hoje, às 20h30min, na Cinemateca do
MAM, Av. Beira-Mar, s/n°. Após a sessão
haverá debates com a presença do Depu-
tado Modesto da Silveira e Jorge Bodanzky.

GRANDE RIO
NITERÓI

ALAMEDA (718-6866) — Menino do Rio,
com André de Biase. Às 17h, 19h, 21h (14
anos). Até amanhã.

BRASIL — Aluga-se Moças, com Grétchen.
Às 16h, 17h40m, 19h20m, 21h (18 anos).
Até amanhã.

Só lhe Restaram as Lágrimas, de Richard Michaels, é a
estréia de hoje no cinema Bruni-lpanema

CENTER (711 -6909) — A Mulher do Tenen-
te Francês, com Meryl Streep. Às 14h,

I 16h30m. 19h, 21h30m (14 anos). Até do-
mingo.

CENTRAL (718-3807) — Eros, o Deus do
Amor, com Dina Sfat. Às 14h30m, 16h40m,
18h50m, 21h (18 anos). Até amanhã.

ICARAJ (717-0120) — Uma Professora Mui-
to Espacial, com Sylvia Kristel. Às 14h10m,
16h, 17h50m, 19h40m. 21h30m (16 anos).
Até domingo.

NITERÓI (719-9322) — As 6 Mulheres da
Adão, com David Cardoso. Às 14h. 15h30m,
17h. 18h30m, 20h, 21h30m (18 anos). Até
domingo.

CINEMA-1 (711-1450) — Dersu Uzala. com
Youli Solomine. Às 13h20m, 16h, 18h40m,
21h20m (Livre). Até domingo.

RIO BRANCO (717-6289) — Filhos a Aman-
tes. com Renée de Vielmond. Programa
complementar: O Boxeador Chinês da um
Braço. Às 13h, 16h20m. 20h (18 anos). Até
domingo.

TAMOIO (São Gonçalo) — Orgia das Liber-
tinas, com Márcio Prado. Às 15h30m.
17h10m, 18h50m. 20h30m (18 anos). Até
domingo.

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO (42-2659) — Aluga-se Moças,
com Grétchen. Às 14h20min. 16h,
17h40min, 19h20min. 21h (18 anos). Até
domingo.

PETRÓPOLIS (42-2296) — A Pala, com
Marcello Mastroianni. As 13h, 15h35min.
18h10min. 20h45min. (18 anos). Até
amanha.

A CRITICA
DO LEITOR

Cinema
A Mulher do Tenente Fran-

cès — "Meryl Streep dá um
show de interpretação. Uma
bonita história de amor sem
cair na mesmice." Robson
Waldheim, estudante.

O Amante de Lady Chatter-
ley — "Plasticamente perfeito.
Produção bem cuidada, foto-
grafia difusa, logo Irreal. Boa
direção de câmera, excelente
cenografia. Jaeckin não foi
além disso." Marco Aurélio
Martins Santos, fotógrafo.

Outland, Comando Titânio
— "Tristes as perspectivas pro-
gressistas do crime organiza-
do. Elogiáveis os cenários, efei-
tos especiais e a atuação de
Connery." José Carlos Gomes,
funcionários público.

Em Algum Lugar do Passa-
do — "Filme apenas razoável.
.Incrível o que fizeram com o
Drive-In: discoteca nos fundos
e luzes dé mercúrio nos lados,
impedindo a concentração e
desqualificação a imagem."
Eloi Lefevre, administrador.

Três Irmãos — "Filme inte-
ligente que aborda uma tema-
tica bem dificil, mas é uma
pena que seja tão monótono."
Christiane N. de Magalhães,
estudante.

Arthur, o Milionário Sedu-
tor — "Filme descomprometi-
do, com alguns momentos de
graça. Mas esperava um pouco
mais de um passatempo." Ma-
rilia Rebello, professora.

Eros, o Deus do Amor —
"Ótima direção, excelente fo-
tografla, elenco de muito bom
nível. A proposta é boa, mas a
abordagem é fraca, falta-lhe
densidade psicológica, os per-
spnagens são quase todos in-
convincentes." Jafran José
Bastos, industriário.

Ultimo Tango em Paris —"Hoje, completamente ultra-
passado, parece conto da Ca-
rochinha, repetindo o velho
chavão. Mas não deixa de ser
um filme muito bom." Jobsen
Fagundes, contabillsta.

Show
Circo Voador — "O espeta-

culo de Capoeiro e Dança é
despretensioso, mas com re-
sultado surpreendente e gran-dioso." Adolfo Mario Krut-
man, técnico de adminis-
tração.

Olivia Byington e Paulo Jo-
bim (Horse's Neck) — "Enfim,
uma cantora que realmente
canta. Voz impecável." Maria
Eugenia Mello, socióloga.

Reencontro, com Elizeth
Cardoso (Velho Galeão) —
"Elizeth é um amor. Tem a
garra e o profissionalismo no
seu canto lindo. Uma cantora
do seu tempo. Perfeito." David
Tapajós, locutor.

¦
A Roleta do Paulo Silvino

(Teatro Gloria) — "Ruim. Es-
petáculo de nível baixo, exce-
tuando-se os músicos, não fica
nada." Ana Botelho, dona-de-
casa.

Mais, Sempre Mais (Teatro
da Lagoa) — "Mais sempre
mais foi o que pensei ao sair do
teatro. Pretendo revê-lo outras
vezes. Maravilhoso. Tovar é es-
plèndido e Lucinha é a próxi-
ma purpurina. Indiscutivel-
mente, será a cantora dos anos
80. Seria uma nova Ells?" Sil-
vio A. Pozatto, funcionário.

¦
Chama das Águas (Teatro

Casa Grande) — "Ótimo, aliás,
muito ótimo. Joana está sur-
preendente, isto é, do ponto-
de-vista 'presença no palco',
dando o melhor de si, leve,
solta. É impressionante a dife-
rença da gravação para o
show." Maria Magalhães, se-
cretaria.

#"Pena que Joana nem sem-
pre esteve cantando segundo
sua própria natureza. Dispen-
sável a teatralidade. Mesmo
assim, continua afinadissima,
ótimo repertório." Doris Kos-
minsky, programadora visual.

¦
Cauby Peixoto, no Seis e

Meia (João Caetano) — "Exce-
lente repertório, voz como
sempre maravilhosa, teatro lo-
tado. Enquanto que o Especial
apresentado pela TV Globo foi
muito frio. De qualquer forma,
Cauby está de parabéns." Au-
rea Teresa Oliveira, estu-
dante.
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CANAL 2
7:30 Ginástica. Com a prof Yara Vaz.
9:00 Patati-Patatá. Folclore.

12:00 Talacurao Io Grau. Introdução n°
1.

12:15 Telecurso 2o Grau. Matemática
n° 31 —' Cotação do leitor:
••••• (2 votos).

14:15 Patati-Patatá. Folclore.
14:30 Ginástica. Com a prof Yara Vaz.
15:00 Primeira Página. Mesa-redonda

de utilidade pública. Com Teresa
Fernandes, mediadora dos deba-
tes. Cotação do leitor:
**•• (33 votos).

16:55 Jornal da Feira. Apresentação
de Márcia Leite.

17:00 Sitio do Pica-Pau-Amarelo.
Abu-Sir • Abu-Kir. Com Zilka
Salaberry, Jacira Sampaio, Mar-
ceio Pr,atelli, Reni de Oliveira, An-
dré Valli, Yara Amaral e outros.
Cotação do leitor: **•* (4
votos).

17:30 Catavento. Bazar do tem tudo.
República dos Bichos. Oficina
Mecânica. Pllm-Plim e as Mios
Mágicas. Circo. Espetáculos In-
ternacionais. Bazar do tem tu-
do. Tio Maneco. A Deusa do
Ferro Velho. Pllm-Plim • as
Mios Mágicas. Tira dúvidas. Ba-
zar do tam tudo. Plim-Plim e a
Janela da Fantasia. Pluft, o
Fáhtasminha. Daniel Azulay.
Circo. Espetáculos Internaçio-
nais. Bazar do tem tudo. Cota-
çáo do leitor, -kirk-k (8 votos).

19:30 Onda 82. Com Biafra. Raul Sei-
xas, Eduardo Dusek. Teca e Ri-
cardo, Sá e Guarabira, Fruto da
Terra, Rita Collidge, Billy Skier,
Candy Staton. Pat Benator, Elton
John, Duran Duran, Stanley Clark,
George Duke. Ducks Fizz e Roc-
kestra & Paul McCartney. Apre-
sentação de Ayres Filho. Cotação
do leitor: •••• (44 votos).

21:02 Esporte Hoje. Com Eliakim Araú-
jo. Cotação do leitor: •••
(5 votos)

21:15 1982. Edição Nacional. Cotação
do leitor: ••••• (8 votos)

22:00 A Era da Incerteza. Com John
Kenneth Galbraith. Narração de
Rubens Amaral. Cotação do lei-
tor: •••• (6 votos).

23:00 Um Nome na História. Focaliza
o poeta Joio Cabral de Mello
Neto. Apresentação de Roberto
D'Ávi!a. Cotação do leitor:
•*••• (9 votos).

00:00 1982. 2a Edição. Cotação dò lei-
tor: ••••• (12 votos).

00:40 Telerromance. Pic-Nic Classe
C. Capítulo 6. Original de Oswal-
do Molles. Adaptação de Walter
Negrão. Com Herson Capri, Deni-
se Del Vechio, Nair Cristina. Cini-
ra Camargo e outros. Cotação do
leitor: ••••• (10 votos).

01:10 Encerramento. Com Jonas Re-
sende. Cotação do leitor:
••••• (69 votos).

CANAL 4
7:00 Telecurso 2° Grau. Cotação do

leitor: ••••• (2 votos).
7:15 Telecurso 1a Grau.
7:30 Super-Homem. Seriado. Cota-

ção dp leitor: ••• (1 voto).
—8iQ0 Festival de Desenho». Zé Col-

méia/O Homem Aranha. Cotação
do leitor: • (1 voto).

9:00 TV Mulher. Apresentação de
Marilia Gabriela e Nei Gonçalves
Dias. Ponto de Encontro: Gal
Costa. Claquate: Gilberto Braga.
Cotação do leitor:*** (24
votos).

11:50 Globo Cor Especial. Flinstones/
Super Amigos.

12:50 Globinho na Copa. 0 campeo-
nato de 50, com imagens da
construção do Estádio Mário Fi-
lho, relembrando o drama da Se-
leção Italiana, que no ano anterior
havia perdido grande parte de sua
equipe num desastre aéreo. Zizi-
nho e Ademir Queixada serão
lembrados no programa. Cotação
do leitor: ***** (5 votos).

13:00 Globo Esporte. Programa espor-
tivo. Cotação do leitor: ***
(21 votos).

13:15 Hoje. Noticiário. Apresentado por
Berto Filho, Sônia Maria e Leda
Nagle. Cotação do leitor:
*•*• (8 votos).

13:45 Vale a Pena Ver de Novo. Repri-
se. de Marron Glacè.

15:00 Sessão da Tarde. Filme: Os Ho-
mens Preferem As Loucas.

10:45 Popeye. Desenho. Cotação do
leitor: *•••• (1 voto).

17:00 Sessão Aventura. Filme: O In-
crivei Hulk.

18:00 O Homem Proibido. Novela de
Teixeira Filho, inspirada em Nel-
son Rodrigues. Com Leonardo
Villar, Lilian Lemmertz, Elizabeth

Savalla, Lídia Brandi, Maria Pom-
peu e outros. Cotação do leitor:
** (5 votos).

18:50 Jornal das Sete. Noticiário apre-
sentado por Glória Maria. Cota-
ção do leitor: *** (5 votos).

19:00 Jogo da Vida Novela de Sílvio
de Abreu baseada em argumento
de Janete Clair. Com Glória Me-
nezes, Paulo Goulart, Maitè
Proença, Mário Gomes e outros.
Cotação do leitor: ****
(79 votos).

19:40 Jornal Nacional. Noticiário apre-
sentado por Cid Moreira e Sérgio
Chapelin. Cotação do leitor:
** (43 votos).

20:15 Brilhante. Novela de Gilberto
Braga. Com Fernanda Montene-
gra, Vera Fischer, Tarcísio Meira,
Cláudio Marzo, Renata Sorrah e
outros. Cotação do leitor:
•• (117 votos).

21:10 Viva O Gordo. Programa humo-
rístico de Jô Soares. Cotação do
leitor: •*•* (58 votos).

22:10 Minuto da Copa. Cotação do
leitor: •*••• (14 votos).

22:15 Pecado Capital. Reprise. Novela
de Janete Clair. Com Francisco
Cuoco. Lima Duarte, Débora
Duarte, Denis Carvalho e outros.
Cotação do leitor: ****
(14 votos).

23:05 Magnun. Seriado. Cotação do lei-
tor: ** (20 votos).

0:00 Jornal Nacional. 2a edição. Noti-
ciário apresentado por Marcos
Hummel. Cotação do leitor: **
(43 votos)

00.15 Coruja Colorida. Filme: O
Surdo-Mudo
e Globo Cidade. Flashes de
reportagem, ao vivo, entre
13h45m e 18h40m.

CANAL 7
9:30 Festival de Desenhos. Dese-

nhos de Hanna & Barbera. Cota-
çáo do leitor: * (1 voto).,

10:30 As Aventuras de Gulliver. De-
senho.

11:00 Johnny Quest. Desenho.

11:30 Discomania. Musical. Apresen-
tação de Messiê Lima. Cotação
do leitor: *** (13 votos).

12:00 Agente 86. Seriado. Cotação do
leitor: *•*• (28 votos).

12:30 Bandeirantes Esporte. Noticia-
rio. Edição nacional. Cotação do
leitor: *• (15 votos).

12:45 O Repórter. Noticiário, edição
nacional. Cotação do leitor:
**•*. (7 votos).

13:15 À Moda da Casa. Culinária. Apre-
sentação de Etty Frazer. Cotação
do leitor: ••• (3 votos).

13:30 Vésperal. Filme: Visáo de Oito
MostrM.

15:00 A Turma do Lambe-Umbe. In-
fantil. Com Daniel Azulay. Dese-
nhos de Hanna & Barbera. Cota-
ção do leitor: *••* (5 votos).

17:30 Perdidos no Espaço. Seriado
com Guy Williams. Cotação do
leitor: ••• (13 votos).

18:30 Os Imigrantes. Novela de Bene-
dito Ruy Barbosa. Com Rubens
de Falco, Othon Bastos, lona Ma-
galhães e outros. Cotação do lei-
tor: •••• (85 votos).

19:20
19:30

Edição Local. Noticiário.
Jornal Bandeirantes. Noticiário,
edição nacional. Apresentado por
Joelmir Betting, Ferreira Martins,
Ronaldo Rosas, Newton Carlos e
Márcio Guedes. Cotação do lei-
tor: •••• (69 votos).

20:00 90 Minutos. Jornalístico. Apre-
sentação de Nuno Leal Maia, Ana
Maria Nascimento e Silva e Scar-
let Moon. Cotação do leitor:
•••• (65 votos).

21:15 Cupom de Copa. Boletim Espor-
tivo. Cotação do leitor: * (2
votos).

21:30 Os Adolescentes. Novela de Jor-
ge Andrade. Com Beatriz Segall,
Kito Junqueira, e outros. Direção
de Atílio Riccó. Cotação do leitor:
•••• (48 votos).

22:00 Seqüência Máxima. Filme:
Quando Dezembro Chegar. Úl-
timo Capítulo.

00:30 Cinema na Madrugada. Filme:
O Homem Que Nasceu < De
Novo.

CANAL 11
6:55 Ginástica. Educativo. Cotação do

leitor: *•••• (1 voto).

7:25 O Poder da Fá. Cotação do lei-
tor: ••••• (1 voto).

7:46 Cozinhando com Arte Cotação
do leitor: ••••• (2 votos).

8:00 Gaguinho a Seus Amigos. De-
senho. Cotação do leitor: *
(1 voto).

8:30 Clube do Mickey. Desenho. Co-
tação do leitor: ****
(1 voto).

9:00 Bozo. Humorístico. Cotação do
leitor: ••• (14 votos).

9:30 Speed Racer. Desenho. Cotação
do leitor: ••• (3 votos).

10:00 Spectreman. Desenho. Cotação
do leitor: **• (6 votos).

10:30 Ugeirinho Desenho.
11:00 A Turma do Pica-Pau. Desenho.

Cotação do leitor: •••*#
(5 votos).

11:30 Popeye. Desenho. Cotação do
leitor: ••••• (1 voto).

12:00 Bozo. Humorístico com Pedro de
Lara e Valentino Cotação do lei-
tor. ••• (14 votos).

12:30 Uttraman Desenho. Cotação do
leitor: ••••• (32 votos).

13:00 Gasparzinho. Desenho.
13:30 Heidi. Desenho. Cotação do lei-

tor: ••••• (7 votos).
14:00 O Povo na TV. Variedades. Apre-

sentação: Wilton Franco. Partici-
pação de José Cunha, Ana Davis,
Cristina Rocha, Roberto Jeffer-
son, Amauri e Melinho. Cotação
do leitor: ••• (78 votos).

18:30 Noticentro. Jornalístico. Cota-
ção do leitor: irk (2 votos).

19:00 Tom e Jerry. Desenho. Cotação
do leitor: ••• (4 votos).

19:30 A Turma do Pica-Pau. Desenho.
Cotação do leitor: •*¦•*••
(5 votos).

20:00 Sessio Aventura. Filme: Tarzi.
21:00 Show sem Limites. Apresenta-

ção: J. Silvestre. Cotação do lei-
tor: ••*• (26 votos).

23:00 O Samurai Fugitivo Seriado.
Cotação do leitor: •• (2 votos).

00:00 Programa Ferreira Neto. Jorna-
lístico. Cotação do leitor:
•••• (10 votos).

01:00 Laredo. Senado.

A CRITICA
DO LEITOR

Viva o Gordo — "Cada
dia pior. Está saturado."
Celma M. Lamarca Lo-
pes, contadora.

Som Brasil — "O pro-
grama melhora a cada
dia, transformando-se na
melhor opção da TV.
Obrigada, Rolando Boi-
drin." Silvia Noronha
dos Santos, estudante.

Minuto da Copa — "A
cada vez, enriquece nos-
sos conhecimentos sobre
as copas, especialmente
a mim, fanático pela Se-
leção Brasileira." Fábio
Medina Coeli Muniz, es-
tudante.

Casal 20 — "Destaque
principal para a dubla-
dora da atriz Stephanie
Powers. Excelente. E a
série também é muito di-
vertida." Ivan Anes Cos-
me da Silva, estudante.

Chico Anysio Show —"Sem dúvida, Chico Ani-
sio é um gênio em mate-
ria de humorismo." Jairo
Marcos Demattos, mé-
dico.

Sem Censura — "Bom.
Idéia que deve ser incen-
tivada. O Governador
Maluf saiu-se bem. Pena
que o Senador Montoro
nào tenha comparecido
para o debate." Vicente
Limongi Netto, jorna-
lista. *

"O Governador Maluf
é incrível. Coitado dos
repórteres." Maria Cris-
tina Corrêa, professora.*

"Os entrevistadores
precisam aprender a ou-
vir com educação as res-
postas do entrevistado,
pois o Governador Paulo
Maluf se saiu muito
bem." Eunice Luis Tel-
les, funcionária pública.

Globo Repórter—"É o
Amaral Neto n° 2, que
me perdoe o apresenta-
dor Sérgio Chapelin".
Marcos do Valle, pro-
fessor. *

"Excelente retorno. Pi-
caria mais dinâmico e
conclusivo se ao fim de
cada reportagem Sérgio
Chapelin fizesse uma rá-
pida entrevista com um
especialista no assunto
abordado" Renato de
Castro Guimarães, estu-
dante. *

"Deveria voltar ao seu
horário anterior, às 21h".
José Renato Lopes, co-
merciante.

•
MPB-Shell 82 — "Pés-

simo. Salvo apenas pela
música Mulher de Maio,
com o MPB-4. Péssimas
músicas. Nível baixo das
classificadas." Neila Sil-
va, professora.

•
Show sem Limite —"O grande trunfo de Sil-

vestre é não se promover
à custa de ninguém. Hu-
mano e sensível, é um
programa feito para gen-
te, essencialmente. Tam-
bém não se autopromo-
vendo, Silvestre conse-
gue ser o apresentador,
por excelência. E nos to-
ca, agrada, diverte e va-
loriza especialmente os
seres humanos que todos
somos. "Lúcia Galvão,
secretária.

•
Reapertura — "Pro-

grama de péssimo nível,
que não tem nada a ver
com o nome, nem é en-
graçado." Marilene Crês-
po da Silva, estudante.

•
O Samurai Fugitivo —"Na época de aula, o pro-

grama devia ser às nove
horas." Ivone de Jesus
dos Santos, auxiliar de
arquivo.

•
Bozo — "É o programa

infantil mais ridículo
apresentado até o mo-
mento. Meu filho muda o
canal." GeneciT. R. Bor-
ba, técnica de adminis-
tração.

•
As Prisioneiras—"Fil-

me bom. Conta a história
de um presídio e o que
acontece dentro dele."
Patrícia Habib, estu-
dante.

•
Chips — "Atualmente,

é o melhor filme do gene-ro apresentado na TV.
Pena que estejam sem-
pre repetindo as aventu-
ras." Christiana de Re-
zende, estudante.

OS FILMES DE HOJE ~4Ti

Hugo Gomez

DÉCIMO-NONO 
filme de Mari-

lyn Monroe, Os Homens Pre-
ferem as Louras foi um divi-

sor de águas na carreira da atriz,
então casada com o astro de beise-
boi Joe DiMaggio, que cuidou de
todos os preparativos de seu funeral
e aparentemente ficou mais abalado
com sua morte (em agosto de 1962)
do que seu terceiro e último marido,
o dramaturgo Arthur Miller.

Marilyn não somente ganhou um
papel sob medida para demonstrar
seu potencial cômico, que Billy Wil-
der exploraria com gênio em QuantoMais Quente, Melhor, como lhe per-mitiu extravasar a sensualidade en-
trevista fugazmente em O Segredo
das Jóias e A Malvada, e mais gene-rosamente em Torrentes de Paixões,
seu filme imediatamente anterior a
Gentlemen Prefer Blondes. Em Bye,
Bye, Baby, mas especialmente em
seu grande número solo, Diamonds
Are a Girl*s Best Friend, beneficia-
da por uma coreografia ultra-
sugestiva de Jack Cole, MM está
sensacional, destilando sedução portodos os poros, naquela incompará-
vel mistura de inocência e perversão
que tanto promoveu a carreira de
sua contemporânea e rival francesa,
BB.

Juntamente com Jane Russell,
MM canta (também com sua própriavoz) Two Llttle Girls ftom Little
Rock e When Love Góes Wrong, e
Jane tem oportunidade de brilhar
sozinha cantando Ain't There Anyo-
ne Here for Love?

O Homem Que Nasceu de Novo
desperta interesse por seu tema fas-
cinante, mas a indecisão dos rotei-
ristas, que não chegaram a escrever
uma obra de ficção cientifica, nem
uma mensagem de alerta contra as
operações exploratórias, tem resul-
tados negativos, desperdiçando uma
história que com variantes fora ex-
piorada mais satisfatoriamente em
Os Dois Mundos de Charly.

A VISÀO DE OITO MESTRES
TV Bandeirantes — 13h30m

(Vision* of Eight) —=¦ Produção norte-americana
de 1973. co-dirigida por Júri Ozerov, Mai Zetter-
ling, Arthur Penna, Michael Pfleghar. Claude
Lelouch, Kon Icnikawa, Milos Forman, John
Schlesinger. Colorido.
+*+ Os Jogos Olímpicos de 1972, em Mu-
nique, vistos sob ângulos diversos por oito
diretores: O Começo (Ozerov), O Mai* Fort*

Terence Stamp desperta de um coma de anos em O
Homem Que Nasceu de Novo (canal 7, 0h30m)

(Zerterling), O Salto Mai* Alto (Penn), As
Mulh*r*s (Pfleghar), O* P*rd*dor*s (Le-
louch), O Mais Valoz (Ichikawa), O Doclato
(Forman), A Prova Mal* Long* (Schlesinger).
Música de Henry Mancini.

OS HOMENS PREFEREM AS LOURAS
TV Globo — 15h

(G*ntl*m*n Prefer Blond**) — Produção nor-
te-americana de 1953, dirigida por Howard
Hawks, Elenco: Marilyn Monroe, Jane Russell,
Charles Coburn, Elliott Reid, Tommy Noonan.
George Winslow. Colorido.
**• Duas americanas — a loura Lorelei
(Monroe) e a morena Dorothy (Russell) —
seguem para Paris a bordo do II* d* Franc*
com a intenção de arranjar maridos ricos,
mas circunstâncias levam a primeira a se
casar com seu antigo noivo (Noonan) e a
segunda com um detetive particular (Reid).
Músicas de Jule Styne e Leo Robin, a Hoagy
Carmichael e Harold Adamson.

QUANDO DEZEMBRO CHEGAR TV Bandeirantes — 22h
(Family Raunion) — Produção norte-americana
de 1981, dirigida por Fielder Cook. Elenco:
Bette Davis, J. Ashley Wyman, Peter Weller,
Roy Dotrice. Sally Prager, Chris Murray. Robert
Fields, Anne Lange. Colorido.

lll Capitulo — Elizabeth (Davis) obtém um
empréstimo, hipotecando sua casa e terras,

.para iniciar uma ação legal e convida 100

descendentes dos Winfield, espalhados pelo
pais, para uma reunião em família. Muitos
deles revelam interesse em manter a pro-
priedade e votam contra a construção d*
uma galeria de lojas. Feito para a TV. Inédito
na TV.

O SURDO-MUDO
TV Globo — 0h15m

(Oummy) — Produção norte-americana de
1979. dirigida por Fr'ank Perry. Elenco: LeVar
Burton, Paul Sorvino, Brian Dennehy, Rose
Gregorio, Gregg Henry, Steven Williams, Helen
Martin, Jonathan Pilurs. Colorido.
** Por ser surdo e mudo, o jovem negro
(Burton) acusado de assassinio tem sérias
dificuldades para se defender, mas é ajudado
por um advogado (Sorvino), igualmente sur-
do, que inicia uma prolongada batalha para
libertá-lo. Feito para a TV.

O HOMEM OUE NASCEU DE NOVO
TV Bandeirantes — 0h30m

(Th* Mind of Mr Soamas) — Produção britâni-
ca de 1979, dirigida por Alan Coke. Elenco:
Terence Stamp, Robert Vaughn, Nigel Daven-
port, Donald Donnelly. Christian Roberts, Vicke-
ry Turner, Judy Parfitt. Colorido.
** Cirurgia feita por um médico inovador
(Vaughn) desperta homem (Stamp) em esta-
do de coma há 30 anos, que pasa a encarar o
mundo como se fosse um recém-nascido,
enfrentando dificuldades e até mesmo hosti-
lidade.
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NOVELAS
Brilhante — TV Globo — 20h —

Chica confessa tudo, na frente de
Leonor, Luisa, Fred, Marilia, Inácio
e Isabel. Luísa fala com ódio paraMarilia que está envergonhada, queela é bem pior que Chica. Virgínia
conta toda a história para Guto, quefica chocado. Carlos é solto. Guto foi
procurar a sua mãe e voltou paracasa decepcionado e arrependido, e
disse para a Nilza que a sua mãe era
ela mesma. Guto decide conversar
com Paulo César sozinho. Guto pededesculpas a Paulo e conversa com
ele. Paulo e Isabel conversam e, fi-
nalmente, ele se convence que Mari-
lia mentiu e decide procurar Luisa.

O Homem Proibido — TV Globo,
18h — Villani fez Valdir jurar que
jamais contará a verdade a Paulo.
Sérgio e Pascoal explicaram o pro-

blema de Arlinda a Getülio e Cláu-
dia. Flávia pergunta a Sônia se Joy-
ce já lhe contou que Paulo ligou
duas vezes para ela, esta fica bastan-
te nervosa, nega mas náo dá o braço
a torcer. Paulo sai com Joyce para ir
apanhar os seus exames. Sônia liga
para o consultório deste e fica saben-
do da história. Sônia vai até a casa
de Paulo e fala, muito tensa com
Raquel, mas não o espera. Joyce se
despede de Paulo e.Sônia assiste
toda a cena da janela.

Os Imigrantes — TV Bandeiran-
tes, 18h30min — Nina consegue se
controlar e recebe bem Marünha,
que consegue ganhar sua simpatia.
André começa a mostrar um álbum
de fotografias para Mariinha e neste
álbum há uma foto de Tio Genaro,
que ela reconhece. André consegue

uma desculpa que a convence.
Quando Renata e Mariinha voltam
para casa, ambas comentam quetêm a impressão de que há algo
estranho em Nina. Mariinha pede a
Isabel que lhe explique seu paren-
tesco com Bia e, quando ela o faz,
Mariinha descobre que Isabel é pri-ma de Teca. Rodolfo e Cacilda come-
çam a ter problemas com Victoria,
que foi criada com toda a pompa.Lico conversa com Renata e lhe per-
gunta se pode ter alguma esperança
em relação a ela. Pereira comenta
com Teca que Rute recebera uma
proposta de um emprego melhor e
que está saindo de casa. Alguém
toca a campainha na casa de Angeli-
na. Ela vai atender e se defronta com
Tônico, vestido com a farda da For-
ça Expedicionária Brasileira.
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6.01 — Encontro Marcado — Primeira
edição — Palavra de Dom Marcos Barbosa.
Cotação do leitor: ••••• (1 voto)
7.00 — Agenda — Indicação dos principais
acontecimentos do dia, no Rio, no Brasil e no
mundo.
7.10 — Jornal da Feira — A nutricionista
Cristina Pinheiro dá informações sobre uso e
aproveitamento de alimentos.
7.15 — Hoje na História — Os fatos do dia
através um personagem famoso.
7.30 — Jornal do Brasil Informa — Primai-
r* adição — Noticiário.
Cotação do leitor: **¦*•** (2 votos)
8.30 — HoJa.no JB — Resumo das notícias
mais importantes publicadas pelo JORNAL
DO BRASIL

Cotação do leitor: ***** (x voto)
8.45 — Jornal d* Fair* — Informações
diretamente de duas feiras livres — uma da
Zona Sul e outra da Zona Norte. Preços dos

- 
principais produtos e indicações para suas
compras.
9.05 — Debata

Cotação do leitor: ***** (29 votos).
x2.00 — ManchatM no Mundo — As
principais notícias dos grandes jornais de
todo o mundo.
12.10 — Jornal da Fair* — As quedas de
preços dos produtos em feiras da Zona Sul e
da Zona Norte.. Indicações do que se deve
comprar no final da feira.
12.15 — O Tampo no Rio — Previsão feita
diretamente do Serviço Nacional de Meteo-
rologia.

12.30 — Jornal do Brasil Informa — 2"
•diçio — Noticiário. Cotação do leitor:
***** (2 votos)
18.00 — Ava-María.
"18.30 — Jornal do Brasil Informa — 3*
•diçio — Noticiário.
Cotação do leitor: ***** (2 votos)
20.35 — Encontro Marcado—2* «diçio —
Palavra de Dom Marcos Barbosa.
Cotação do leitor: ***** (1 voto)
23.00 — Noturno — Programa de música e,
entrevistas, que atende a pedidos dos ouvin-
tes — Apresentação de Luís Carlos Saroldi.
Cotação do leitor: ***• (12 votos).
00.30 — Jornal do Brasil Informa — adi-
çâo final. Cotação do Mtor: ***** (2
votos).

0 LEITOR E O CRITICO
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Espetáculo
Local/Canal d» TV.
Dia. Hora.

Cotação 

Obaarvaçõaa.
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I
II
11

I
III

Neste cupáo publicado dia-
riamente no JORNAL DO
BRASIL o leitor pode opinar
sobre qualquer espetáculo
em cartaz ou qualquer disco,
clássico ou popular, recém-
lançado. Basta atribuir cota-
ções de uma (ruim) a cinco
(ótimo) estrelas. Nas "obser-
vações", pode acrescentar
qualquer comentário, Inclusi-
ve sobre a qualidade da proje-
çáo ou o estado da sala. As
cotações seráo computadas
diariamente. Tirada a média,
esta será publicada junto à
nota do respectivo espetácu-
lo na seção Divirta-se do Ca-
demo B. O cupáo deve ser
entregue na agência de clássi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL mais próxima de
sua casa ou enviado pelo Cor-
reio para o JORNAL DO
BRASIL, Seção Divirta-se, ^_Avenida Brasil, SOO, 6° andar ?
— CEP 20.940. tf|t>

L
• OS CUPÕES ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS ESPETÁCULOS.

AS COTAÇÕES DIVULGADAS REFLETEM APENAS A OPINIÃO DOS LEITORES
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99.7 MHZ

HOJE
20h — Cantata Nupcial, BWV 202. de

Bach (Peter Schreier — 22:45); Sonata *m
Ré Menor, para Violino • Cravo, Op. 5/7,
de Corelli (Grumiaux e Castagnone —
10:40); Héroida Fúnebre, de Liszt (Haitink
— 27:10); Sonata n° 2, em Mi Bemol
Maior, para Clarinete a Piano, Op. 120/2,
de Brahms (Pieterson e H. Menuhin —
20:20); Sinfonia n° 1, em Dó Maior, Op.
21, de Beethoven (Karajan (23:00)); Fanta-
sla (K 475) a Sonata (K 457), em Dó
Menor, de Mozart (Arrau (33:37); Sinfonia
n° 2 — Pequena Sinfonia Russa, de Tchai-
kowsky (Bernstein — 30:20).

AMANHÃ .
20h — Esboços Caucasianos, de Ippoli-

tov-lvanov (Rozhdestvensky — 21:51); El
Albaicín, El Polo e Lavapiés (Ibéria), de
Albéniz (Alicia de Larrocha — 19:40); Dan-
ças Norueguesas, Op. 35. de Grieg (Lep-
pard — 17.26); Concerto n8 23, em Lá
Maior, para Piano e Orquestra, K 488, de
Mozart (Brendel — 25:30); Sinfonietta, de
Janacek (Ozawa — 21:47); Sonata am Mi
Menor, para Violino a Cravo, Op. 5/8, de
Corelli (Grumiaux — 10:33); O Beijo da
Fada — Divertimento, de Strawinsky (Rei-
ner — 23:50); Cantata BWV 214. de Bach
(Schreier — 25:50).
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SHOW
PROJETO SEIS E MEIA — Show da dupla
Marina e Belchior. Direção de Albino Pinhei-
¦o. Teatro Joio Caetano. Pça. Tiradentes
(221-0305). De 2* a 6a. às 18h30m. Ingressos
a Cr$ 150.

MPB-7 SHOW — Apresentação dos canto-
res e compositores Marku Ribas e Carlos
Cao Júnior. Taartro Leopoldo Fróee, Rua
Manoel de Abreu, 16, Niterói. De 2* a 4a, às
19h. Ingressos a CrS 200.

LUISAO PAIVA TRIO—Show. Bar Aleph.
Av. Epitácio Pessoa, 770. Hoje, às 23h.
Ingressos a Cr$ 400.

D. IVONE LARA E BANDA — Show de D.
Ivone Lara acompanhada de Rosa (trompe-
te), Walter (violão), Helinho (bateria). Getúlio
(pandeiro), Zé Maurício (baixo), Poã do Cava-
co, Zé Moura (teclados) e .Almir do Surdo.
Teatro Cario» Gomei, Pça. Tiradentes. De
2* a 6a, às 19h. Ingressos,a Cr$ 250.

NOITADA DE SAMBA — Apresentação de
Baianinho, Xangó da Mangueira, Mariuza,
conjunto Samba Amigo, Zeca da Cuíca e
passistas. Convidada de hoje: Janaina. Tea-
tro de Arena, Rua Siqueira Campos, 143
(235-2119). Todas as segundas-feiras, às
21h30m. Ingressos a Crt 800 e CrS S00,
estudantes.

ESCOLA DE SAMBA BEIJA-FLOR DE NI-
LÓPOUS — Apresentação da escola com a .
presença de passistas, destaques, mestre-
sala, porta-banheira e bateria. Concha Verde
do Morro da Urca, Av. Pasteur, 520. Todas
as segundas-feiras, a partir das 21 h. Ingres-
sos a CrS 1 mil (arquibancada) e CrS 1 mil
250 (camarote), incluindo o preço do bondi-
nho. Até dia 29.

Cotaçáo do leitor: it-kirkir (6 votos)
SÓ JAZZ—Com o Quarteto Rio de Janeiro,
formado por, Edmundo Cassis (piano), Gui-
lherme Rodrigues (sax e flauta), Paulo Russo
(baixo) e Marcos André (bateria), além de
convidados. 2°, 4a, sexta e sáb, às 21h30m.
Cervejaria Chucrute. Largo de S. Conrado
(3994974). Couvert 6a e sáb.. a CrS 300.

CLUBE 21 — Programação: De 2a a sáb., a
partir das 22h, apresentação dos conjuntos
de Osmar Milito e Ronnie Mesquita; 2a,
Noite de Jazz; Dom., Noite de Dixieiand
com a Mississipi Dixieiand Band. Convidados
especiais: 6a, sáb. e 2a, Nivaldo Ornellas; 2a
Hélio Delmiro e Mauro Senise; 3a, Wanda Sá
(cantora) e Cláudio Guimarães (guitarra); 4a.

Hélio Delmiro e Maurício Cinhorn e 5a, Mau-
ro Senise. De 2a a 5a e dom., sem couvert,
sem consumação; 6a e sáb., consumação
mínima de CrS 1 mil 200. Rua Maria Angéli-
ca, 29 (286-8338).
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AVIAÇÃO

No Projeto Seis e Meia a dupla Belchior e Marina

TEATRO
Cotação do leitor: ••••• (5 votos)
CAPITÃES DA AREIA — Texto de Carlos
Wilson Silveira adaptado do romance de
Jorge Amado. Dir. Carlos Wilson Silveira.
Com o elenco do Grupo Capitães da Areia.
Teatro dos Quatro, Rua Marquês de São
Vicente, 52 — 2o (274-9895). 2a. às 21 h30m.
De 3a a 6a, às 17h. Ingressos a CrS 500 e CrS
300.

Tristezas e alegrias do sub humano
dla-a-dia da infância marginal de Sal-
vador.

ALÉM DA VIDA — Textos psicografados de
Chico Xavier e Divaldo Franco e teatralizados
por Augusto César Vannucci, Hilton Gomes e
Paulo Figueiredo. Direção de Augusto César
Vannucci. Com Felipe Carone, Lúcio Mauro,
Jorge Luiz Queiroz, Lady Francisco, Lea
Bulcão, Solange Teodoro e outros. Teatro
Vannucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52.
Todas as ¦ segundas-feiras, às 21h30m e
terças-feiras, às 17h30m e 21h30m. Ingres-
sos a CrS 600.

MUSICA
MARCELO FAGERLANDE — Recital do era-
vista. Programa: Invenções a Duas e Tres
Vozes, de Bach. Sala Villa-Lobos, Av. Pas-
teur, 404-A. Hoje, às 18h30min.

NABUCCO — Ópera em quatro atos de
Giuseppe Verdi. Libreto de Temístocle Sole-
ra. Com o Coro e Orquestra Sinfônica do
Teatro Municipal, sob a regência de Romano

Gandolfi. Régisseur: Lamberto Puggelli. Ce-
nografia de Paolo Bregni. Participação da
Banda do Corpo de Bombeiros, sob a direção
do Capitão João Batista. Com Vladimir de
Kanel (baixo). Eduardo Alvares (tenor) Eleo-
nora Jancovic (mezzo-soprano), Áurea Go-
mes (soprano) Wassili Janulako (dias 25, 28
e 31) (barítono) e Fernando Teixeira (barfo-
no). Marlene Uchoa (mezzo-soprano). Wilson

Carrara (baixo-baritono) e Joel Telles (tenor).
Teatro Municipal, Pça. Mal. Floriano, (262-
6322). Assinatura A—quinta-feira, às 21 h;
Assinatura B—dia 31 de março, às 21h;
Assinatura C—dia 28 de março, às 17h.
Recitas extraordinárias: dia 4 de abril, às 17h
e dia 6 de abril, às 21 h. Ingressos a CrS 15
mil, frisa e camarote; a CrS 2 mil 500, platéia
e balcão nobre; a CrS 1 mil 200, balcão
simples e a CrS 600, galeria.

RESTAURANTES
* La Crèperie — Av. Sernambetiba, 1976,
Baira da Tijuca. Tel: 399-8836.0 restaurante
está instalado em uma casa de frente para o
mar. em dois ambientes, com cerca de 50
mesas. Funciona para almoço e jantar, diária-
mente, das llh à 1h da manhã. Aceita
cheques mas nenhum cartão de crédito. Não
é necessário fazer reservas. O forte da casa
são as crepes. Sugestões de crepes salga-
das: Asterix (carne molda com molho de
strogonof; Obelix (carne molda com molho
madeira) e Nicoise (carne moida à proven-
çal). todas a CrS 500; La Rene (frango
desfiado com molho branco), a CrS 480; J.P.
(camarão ao alho e óleo) e camarão gratinado
ao forno é Frutos do Mar, todas a CrS 550.
Crepes doces: chocolate, a CrS 210; maçã, a
CrS 240, banana flambé, a CrS 270; cereja
flambe e belle helene (com pera), a CrS 300 e
crepe suzete (flambada com conhaque e
grand marnier), a CrS 250. Para quem não
quiser crepes, há opção de sopas: de alho, a
CrS 250 e cebola, a CrS 280; frango à
passarinho, a CrS 350; patè de javali com
torradas e patè da casa com torradas, a CrS
250. Para acompanhar, garrafa de cerveja, a

Crí 110; jarra de sangria grande, a CrS 500 e
os vinhos nacionais, a partir de CrS 950 e
estrangeiros, a partir de CrS 1600. Estaciona-
mento fácil à porta. '

¦ Só na Massa — Rua Dias da Cruz, 322, Méier
(289-3797). Numa das ruas mais movimentadas
do Méier, o restaurante Só na Massa oferece
todo tipo de pizzas, lasanhas e espaguetes.
Tem ar refrigerado nos seus dois salões. O
preço das pizzas brotinho é de CrS 210, a
média, CrS 350, a grande, CrS 380.0 fettuccine
custa CrS 370 e a lasanha, uma das especiallda-
des, custa CrS 350. O couvart completo —
patè, manteiga, salaminho, queijo mozarela,
azeitona e pão feito em casa por uma das
sócias, Liège — custa CrS 100. As compotas e
doces também são feitos em casa e podem ser
degustados por CrS 100 (de coco, mamão,
ameixa). Os sucos naturais custam CrS 100 e
refrescos, CrS 60. O restaurante aceita enco-
mendas para viagem, desde o couvert até a
sobremesa, mas não manda em casa. Aceita
todo tipo de ticket (Restaurante, Vale Refeição,

Coupon) e cartões de crédito. Aberto diariamen-
te das 10h às 23h30m.

¦ Trattoria Don Raffaello, Rua São Francisco
Xavier, 210, Tijuca (234-0769). Uma casa antiga
foi transformada numa simpática trattoria, com
música ao fundo, mesas com toalhas verme-
lhas, garrafas de vinho penduradas no teto. Para
quem gosta de carne e massa, o prato mais
completo é o Pallaard com Fettuccine a CrS
600, um filé com fettuclne, molho branco e
queijo ao forno gratinado. Canelone, raviole e
lasanha custam CrS 380 e o regatone Dom
Raffaello, CrS 420, com molho de tomate,
frango desfiado, pimentão e cebola. A pizza ó
feita em forno a lenha em tamanho único e há
12 tipos a escolher. A de mozarela custa CrS
500 e CrS 600, a marinara (com mexilhões)
custa CrS 450 e a de salame, CrS 600. O suco
de frutas custa CrS 100. Nas sobremesas há
sorvetes de fabricação própria por CrS 150,
tortas por CrS 120. cassata por CrS 180 e frutas
da época por CrS 120. O couvert. opcional,
custa CrS 100. Aceita todos os tickets de
refeição. Aberto diariamente das 11h às 2h.

ARTES PLÁSTICAS
MENDES FARIA — Pinturas. Galeria de
Arte Detfin, Av. Copacabana, 647. De 2a a
6a. das 10h às 18h. Até dia 31.

SALVEMOS A LAGOA — Exposição de
fotografias. Galeria Divulgação e Pesquisa,
Rua Maria Angélica, 37. De 2a a 6a, das 9h às
19h. Inauguração, hoje, às 21 h. Até dia 5 de
abril.

ROGÉRIO LUZ — Aquarelas. Galeria de
Arte do Centro Cultural Cindido Mendes.
Rua Joana Angélica, 63. De 2a a 6a, das 10h
às 12h e das 17h às 22h30m. Sábado e
domingo, das 16hàs 20h. Inauguração, hoje,
às 21h. Até dia 5 de abril.

WALESCA RAMOS — Pinturas. Seaerj. Rua
do Russel, 1. De 2a a 6a, das 9h às 19h. Até
dia 4 de abril.

OVOS DECORADOS DE PÁSCOA / PÊS-
SANKAS — Exposição e venda de ovos
pintados por Iara e Jorge Serathiuk. O Sol
Obra Social. Rua do Corcovado, 213. Diária-
mente, das 9h às 18h. Até dia 26.

PROJETOS DE DESENHO E PRODUTOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — Exposição
com trabalhos dos alunos. Solar Grandjean
de Montigny. PUC. Rua Marquês de São
Vicente. Diariamente das 8h às 20h.

FEIRA DE ARTESANATO — Exposição com
trabalhos dos empregados da Telerj. Museu
do Telefone, Rua Dois de Dezembro, 63. De
3a a domingo, das 9h às 17h. Até dia 31.

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA — Pinturas. Gale-
ria de Arte do Banerj. Av. Atlântica, 4 066.
De 2a a 6a, das 10h às 22h. Sábados, das 16h
às 22h. Até dia 7 de abril.

MARCOS DUPRAT — Óleos. Galeria Ipa-
nema. Rua Aníbal de Mendonça. 27. De 2a a
6a, das 10hàs 22h. Sábados, das 16hàs 21 h.

HÉLIO JESUÍNO — Pinturas. Galeria Tou-
louse. Rua Marquês de São Vicente, 52 —
loja 304. De 2a a 6a, das 13h às 19h. Sábado,
das 10h às 14h.

TANGO E OUTRAS COISAS — Pinturas de
Gerardo Hanna. Galeria Espaço Planetário
da Cidade. Av. Padre Leonel Franca. 240. De
2a a 6J. das 10h às 22h. Sábados e domingos,
das 16h às 21h. Até dia 31.

OS ANOS DE SOLIDÃO — Aquarelas de
Guilherme Secchin. Macondo Bar e Restau-
rante. Rua Conde de Irajá, 85. De 2a a
sábado, das 12h às 16h e das 19h às 24h.
Até dia 3 de abril.

PROJETO PASSOS — Exposição de uma
proposta de reabilitação de um espaço urba-
no degradado. Espaço Alternativo Funarte,
Rua Araújo Porto Alegre, 80. de 2a a 6a, das
10h às 18h. Até dia 30.

COLETIVA — Exposição com obras de Volpi,
Di Cavalcanti, Benevento, Aldemir Martins e
Antônio Maia. Galeria Bonino. Rua Barata
Ribeiro, 578. De 2a a sábado, das 10h às 12 h
e das 16h às 22h. Até quinta.

PAISANDO — Exposição de pinturas de Luiz
Antônio da Cruz. Galeria Macunafma da
Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a
a 6a, das 10h às 18h. Até quarta.

ARTESANATO AFRO-BRASILEIRO — Ex-
posição com indumentárias de orixás e obje-
tos rituais. Museu do Folclore Edison Car-
neiro. Rua do Catete, 179. De 3a a sábado,
das 11h às 18h. Até dia 27.

ANTÔNIO DIAS — Exposição com os traba-
lhos recentes. Galeria Gravura Brasileira.
Av. Atlântica. 4 240 — si. 129. De 2a a 6a. das
10h às 21 h. Sábados, das 10h às 13h. Último
dia.

COLETIVA — Obras de Manoel Costa.
Scliar, Antônio :^Jaia. Satyro e Martinolli.
Scopus Galeria de Arte, Av. Atlântica.
4 240 — loja 207. De 2" a 6a. das 14h às 22h.
Sábado, das 10h às 19h. Até dia 30.

COLETIVA — Obras de Rego Monteiro,
Bianco. Scliar. Cícero Dias e Jenner. Villa
Bernini Galeria de Arte. Av. Atlântica. 4 240
— loja 214. De 2a a 6a, das 14h às 21h.
Sábado, das 14h às 19h. Até dia 10 de abril.

ACERVO — Obras de Adelson do Prado.
Carollo. Fernando P.. Romanelli e outros.
Galeria Roberto Alves. Av. Princesa Isabel.
186 — loja E. De 3a a sábado, das 15h às
22h. Até sábado.

ISRAEL ABRANTES E MIGUEL AUM —
Dois fotógrafos mineiros. Escola de Artes
Visuais. Parque Lage. Rua Jardim Botânico.
414 (226-9624). De 2a a 6a. das 8h às 22h;
sáb. e dom . das 16h às 22h.

CARLOS GOMES — Pintura Clube Ginás-
tico Português, Av. Graça Aranha, 187. Até
o dia 30.

FORMA PURA — Exposição com 23 escul-
turas do artista australiano Noel Gray. Mu-
seu Nacional de Belas-Artes, Av. Rio Bran-
co, 199. De 2a a 6a, das 9h30m às 18h30m.
Até sábado.

IB ANDERSEN NO BRASIL E NA DINA-
MARCA — Exposição com cerca de 20
desenhos da artista dinamarquês. Museu
Nacional de Belas-Artes, Av. Rio Branco,
199. De 2a a 6a, das 9h30m às 18h30m. Até
sexta.

GRAVIDEZ — Exposição com fotografias de
Ricardo Fragoso Tupper. O Aleph Bar o
Restaurante. Av. Epitácio Pessoa, 770. De
2a a 6a, a partir das 20h. Sábado e domingo, a
partir das 12h. Até dia 30.

ARTE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA —
Reunindo obras de Aluisio Carvão, Antônio
Dias, Anna Bella Geiger, Augusto Rodrigues,
Marcier. Maria Tomaselli, Shiró, Roberto Ma-
galhàes, Gerchman, Wilma Martins, Wanda
Pimentel, Volpi. Galeria Saramenha, Rua
Marquês de São Vicente, 52, Ij. 165. 2a e
sáb., das 10h às 18h e de 3a a 6a. de 10h às
21 h.

EXTERIORES — Imagens da América, Euro-
pa e Oriente vistas através das câmaras
fotográficas de brasileiros, entre eles: Bina
Ponyat, Zeca Guimarães e Cristina Zappa.
Núcleo de Fotografias da Funarte, Rua
Araújo Porto Alegre. 80. De 2a a 6a. das
10h30m às 18h30m. Até sexta.

JORGE EDUARDO, RACHEL BRAGA E Nl-
LO DE PAULA — Exposição de desenhos,
pinturas e retroços. Sala Sérgio Milliet da
Galaria Funarte, Rua Araújo Porto Alegre,
80. De 2a a 6a, das lOh às 18h. Até dia 29.

BASTOS TIGRE — Exposição comemorati-
va do centenário de nascimento. Saguão da
Biblioteca Nacional. Av. Rio Branco. 219.
De 2a a 6a. das 10h30m às 18h30m. Até dia 5
de abril.

PILAR BENET DOMINGO — Gravuras Ga-
leria Rodrigo M. F. de Andrade da Funar-
te. Rua Araújo Porto Alegre. 80 De 2a à 6J.
das lOh às 18h Último dia.

A CRITICA
DO LEITOR

TEATRO
Amadeus (Teatro

Adolpho Bloch) —
"Impecáveis o flguri-
no, o cenário e a atua-
çáo de Raul Cortez.
Exagerado o vocabu-
lário chulo de Mo-
zart." Siêgles Cavai-
canti de Lima, pro-
fessora. -- • *

"Interpretações
ótimas. Cenários
muito bons assim co-
mo efeitos de luz. Ha-
verá público para
mantê-la em cartaz?"
Ivan Vasques, advo-
gado.

O Beijo da Mulher
Aranha (Teatro Ipa-
nema) — "No mo-
mento, a melhor peça
em cartaz no Rio de
Janeiro." Geraldo
Bonouino, estu-
dante.

O Beijo da Louca
(Teatro João Caeta-
no) — "A peça deve-
ria chamar-se certa-
mente "O Beijo da
Chata." José Reinai-
do Henrique, estu-
dante.

"Uma idéia interes-
sante desperdiçada
num texto medíocre
e numa encenação
fraca. Destaque ape-
nas para Cláudio Ca-
valcanti". José Anto-
nio P. Sá Ferreira,
biólogo.

¦
Noites Brancas

(Teatro dos Quatro)
— "Peça maravilho-
sa, muito bem ence-
nada, com atores e
guarda-roupa exce-
lentes." Neize There-
zinha Tavares, pro-
fessora.

¦
Bonecas Com Tudo

Em Cima (Teatro
Princesa Isabel) —
"Esplêndida a dire-
ção da cantora e atriz
Marlene, ótimo o nú-
mero do travesti Ma-
ria Leopoldina can-
tando O Teu Cabelo
Não Nega como ópe-
ra." Renato Barroso,
advogado.

A Bomba da Elisa-
beth (Teatro Mesbla)
— "Excelente produ-
ção do Sr Jorge Ayer.
Parabéns." Marcos
do Valle, professor.

O Espirro Milioná-
rio (Teatro Copaca-
bana) — "Sem ser-
mões, a excelente co-
média. Um único se-
não: muito Mo o ar
condicionado no se-
gundo ato." Claudia
Maria José, advo-
gada. J

TEATRO 
e Ensino

é o tema do
debate

organizado por
Pernambuco de
Oliveira (da Uni-Rio) e
Bernardo Jablonski
(do Teatro Tablado)
hoje, às 18h30min, no
Instituto de Filosofia
e Ciências Sociais,
Largo de S. Francisco,
1. Entrada franca.

•*•••••••*•

JÁ 
estão a venda

os ingressos para
o recital do

pianista Sergei
Dorenski no Teatro
Municipal, dia 2 de
abril às 21h. Preços:
Cr$ 1500, poltrona e
balcão nobre; Cr$
1000, balcão simples;
a Cr$ 800, galeria e a
Cr$ 9 mil, frisa e
camarote. Promoção
do JORNAL DO
BRASIL. Bilheterias:
Teatro Municipal e
agências de
Classificados do
JORNAL DO BRASIL

BOEING TESTA SEUS
NOVOS AVIÕES

Mário José Sampaio

A 

Boeing está traba-
lhando ativamente no
programa de testes de
seus birreatores de

nova tecnologia 767 e 757.
Já foram construídos cinco
Boeing 767 (o de maior capaci-
dade) e o último desta série
destina-se à Delta Airlines. Os
quatro primeiros estão equipa-
dos de turbinas Pratt & Whit-
ney JT-9D-7R-4 e o quinto das
turbofan General Electric CF-6-
80-A.
O 767 já completou 650 horas de
um total de 1 mil 100 necessá-
rias para a sua homologação.
Durante estes vôos, a fábrica
americana verificou que seu no-;
vo modelo é cerca de 5%. mais
econômico dos que os dados
publicados para o seu concor-
rente.
A homologação do 767 deverá
ocorrer em fins de julho e as
primeiras entregas serão feitas
logo após à United Airlines.
Ainda em 1982, a Boeing espera
entregar mais de 20 aparelhos
767. O carne de encomendas e
opções atinge um total de 311
unidades, num valor aproxima-
do de 13 bilhões de dólares.
O modelo menor da Boeing pa-
ra 190 passageiros, o 757, tam-
bém continua seus testes sem

maiores problemas. ÍJurante
seu primeiro vôo oconjeu um"stall" de turbina, porque uma
válvula de sangramento havia
sido deixada aberta inàdverti-
damente. Mas seus denrjais vôos
foram efetuados exatamente
como planejado.
O Boeing 757, por não-ser "wi-
de-body", tem o menor peso
vazio por lugar oferecido entre
todas as aeronaves de nova ge-

, ração. Suas encomendas e op-
ções atingem a 166 aparelhos
(não incluindo a Ameriean Air-
lines), no valor de 6 bilhões de
dólares. ~
O 757 pode transportar 200 pas-
sageiros do Rio para Belém,
usando menos 370 metros de
pista do que seriam necessários
para um 727-200 levar 152 pes-
soas na mesma rota. Ainda nes-
ta etapa, o 757 gastaria um vo-
lume de combustível 7% menor
do que o do trirreator mais an-
tigo.
Tanto o 767 como o 757 serão
operados por apenas dois tripu-
lantes e contam com cockpit
digital equipado de iniStrumen-
tos catódicos.
A TransBrasil deverá receber
seu primeiro 767, com turbinas
GE, em junho de 1983. Seus 757
seráo entregues, inicialmente
com turbofan Rolls Royce, a
partir de 1984.
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Os Boeing-767 valem quase 300 milhões de dólares "(cerca •>
de Cr$ 45 bilhões)

IAERO NEWS
A Embraer já encerrou com su-

cesso os vôos de testes do avião de
treinamento militar T-27 Tucano. O
avião está atualmente efetuando
ensaios de tiro e sua homologação
deverá ocorrer em maio ou junho.***A Várig está vendendo três
Boeing 727-100, que serão substitui-
dos por birreatores 737-200. ***A>
Airbus Industrie está estudando
uma nova versão de longo raio de
ação do A-310. O A-310-300, como
será conhecido, terá tanques de
combustível até mesmo na empe-
nagem horizontal. Esta é a primeira
vez que um avião comercial aloja
querosene neste local. O A-310 usa-
rá um sistema de transferência de
combustível, semelhante ao do
Concorde, que permite a variação
do centro de gravidade durante o
vôo. *** Saiu novo número da revis-
ta Aero com uma reportagem sobre
os helicópteros Puma da FAB. ***
A Marinha de Guerra adquiriu, há
pouco tempo, seis helicópteros
Agusta SH-3 para a luta antisub-
marina. *** A United Technologies
teve um faturamento 'de 13,7 bi-
Ihões de dólares e um lucro de 457
milhões de dólares, em 1981. Apesar
da crise do setor, a United apresen-
tou uma evolução de 13% nas recei-
tas e seu carne de encomendas au-
mentou naquele ano. *** O cancela-
mento de 15 Boeing 757, por parte
da American Airlines, significou a
perda de receitas de 600 milhões de
dólares para a Boeing. A American,
entretanto, declarou que voltará a
encomendar estes aparelhos quan-
do seu lucro atingir a 5% das recei-
tas. Em 1981, seu lucro foi de 72
milhões de dólares correspondendo
a 1,8% de suas rendas operacionais.
A American foi a empresa indicada
pelo CAB para operar a rota Dallas-
Rio, que deu origem ao rompimen-
to do acordo bilateral Brasil-EUA.*** A VASP está apoiando a venda
de pacotes turísticos, pelas agên-
cias de viagens, para diferentes
pontos de nosso pais. Os referidos
pacotes incluem a passagem aérea, _hotel, aluguel de carros, restauran-'
tes e passeios. *** A General Motors
está negociando com a Signal (uma
holding) a venda da Detroit Diesel
Allison. Caso o negócio se concreti-
ze a Garret e a Allison serão fundi-
das e será criada a maior produtora
de turbinas leves do mundo. No
Brasil, as turbinas Garret são usa-
das em aviões leves e como APU de
aviões Boeing e Airbus. As turbinas
pequenas Allison são utilizadas, em
nosso pais, em helicópteros Bell,
Hughes e Fairchild. *** A Conferên-
cia da IATA sobre tarifas do Atlan-
tico Norte decidiu que as passagens
locais serão aumentadas cerca de
7%, a partir de abril próximo. Al-
guns dos paises participantes não
chegaram a ajustes com os EUA,
necessitando ainda de acordos bila-
terais. Estes aumentos foram apro-
vados menos de um mês após o
desaparecimento da Laker. *** A
Brariiff, numa tentativa de reergui-
mento financeiro, cortou o paga-
mento de 50% dos salários de seus
funcionários durante uma semana

reduziu o quadro de empregados e
está vendendo 15 Boeing 727-100.*** A Marinha australiana adquiriu
o recém-construido porta-aviões In-
vincible da Royal Navy, por 317
milhões de dólares. O navio desti-
na-se principalmente a operações
anti-submarinas e será equipado de
helicópteros e, eventualmente, de
aviões Sea Harrier. O Invincible
apresentou problemas de vibrações
a alta velocidade durante xis testes
de mar mas, sua venda deveu-se a
cortes orçamentários da marinha
britânica. *** O Peru poderá produ-
zir sob licença 66 Aermaechi MB-
339. Estes aviões são uma versão
modernizada do Xavante4MB-326
GB) e serão construídos numa fá-
brica (Indaer) a ser feita osm auxi-
lio técnico italiano. *** A turbina
PW-100, que equipará o Embraer
Brasília, iniciou seus ensaios em
vôo, no dia 27 de fevereiro último.
Durante o vôo, feito num Viscont
adptado, a PW-100 funcionou na
decolagem, em atitude nivelada
(com partida em vôo) e no pouso.
*** A Airbus Industrie também está
preocupada com eventuais cance-
lamentos de encomendas por parte
de empress aéreas. A Airbus perdeu
7 A-300 encomendados pela Laker.
*** Uma organização jornalística
do Rio de Janeiro poderá vir a
participar do capital da TAM-
Transportes Aéreos Regionais,
através de uma subscrição de ações
de Cr$ 10 milhões. *** O primeiro
Fokker F-27 da Rio-Sul estava em
translado para Porto Alegre, na se-
mana passada. A British Caledo-
nian pediu licença ao CAA britâni-
co (o DAC local) para substituir a
Laker Airways em algumas rotas
internacionais. Caso o pedido seja
totalmente atendido a BC AL deve-
rá, em breve, inaugurar rotas de
Londres para Los Angeles e para
Zurique. A BCAL adquiriu a base
de manutenção em Gatwick, antes
usada pela Laker, e arrendou 2 DC-
10 Série 10 para vôos châíter. ***
Dois exemplares da turbina Rj-500
iniciaram seus ensaios em bancos
de testes. O primeiro foi acionado
na Inglaterra e o segundo, onze dias
depois, no Japão. Esta turbina des-
tina-se a aviões de 150 lugares de
nova geração. O modelo já em tes-
tes não corresponde ainda à versão
definitiva que terá mais 20% de
potência e menor consumo específi-
co. A Rolls Royce está associada
neste projeto a firmas japonesas e
definirá até o fim de março qual
será o participante americano nes-
te programa. *** A Líder está anun-
ciando ter feito a primeira inspeção
de partes quentes de uma turbina
Garret TFE-731, na América do
Sul. Este turbofan equipa os Falcon
10 e os Lear 35/36 usados no Brasil.
*** A VASP, conforme já noticiado
nesta coluna, está em fase de esco-
lha de novos equipamentos. Os
mais fortes concorrentes são os
Boeing 767 e 757 e o Airbus A-310.
Todos os competidores estão ofere-
cendo grandes pacotes financeiros
e de apoio técnico.***
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Cadeira Iguaçu: preço reduzido na
.o; Sombra até o dia 30

SERVIÇO E COMPRAS

MÓVEIS EM
PROMOÇÃO

A 
cadeira Iguaçu é üm dos móveis que
estão em promoção até o dia 30 de
março, com reduções de 30% nos pro-

dutos de linha e até dé 70% nos móveis fora
de linha; De madeira clara, a cadeira Iguaçu
é reclinãvel em três níveis e tem estofado em
lona grossa quadriculada. Uma das vanta-
gens da Iguaçu é a facilidade de carregá-la
quandódesmontada. Custa Cr$ 9 mil 072.

Estão também em promoção mesas com
cadeiras para jardins, poltronas de vime,
bamburestantes, buffets, cadeiras de dire-
tor, etc- A Sombra fica na Av. das Américas,
2001-Barra, tel.: 399-3282.
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HORÓSCOPO

PEANUTS CHARLES M. SCHUITZ

-SABE DA MAtOR,
CHUCK?! A MARCIE
FOI NOMEADA PA-

TRULHEIRA!

cJA VIU QUE
ABSURDO,
CHUCK ?!

BOM, EU NÃO SEI!
ELA È ESTUDIOSA

MERECE!

ODEIO CONVER-!
SAR COM VO-

CÊ, CHUCK!

P 

ODEIO CONVER-^
SAR COM VO- K
w CÉ., CHUCK! /->>-^ £
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A.C. JOHNNY HART

POR FAVOR, UM INGRESSO
PARA A EXPOSIÇÃO DE
SÍMBOLOS IMTeRNAC.O

\3 V NAIS.

KID FAROFA
E O TÍTUUO OE ÍNDIO DO MÊS
VA., DESTA VEZ-, PRO NOTÁVEL.
MAURÍCIO EST#aulJO,OMA\OR
CRIADOR DE GARANHÕES DA

TRIBO!

JORNAL DO BRASIL
EN MIAMI

- Publloldad y SuaorlpoionM:
Latin ADmérioa, Ino.
1040 W. Flagler Street
Miami, Fl. 33 130
Tel: (305) 645-7863/ 6335
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BRANT PARKER E JOHNNY HART

LOGOGRIFO JERÕNIMO FERREIRA

PROBLEMA N° 947
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1. amado (7)
2. ato de queimar (6)
3. cabeça (6)
4. calor grande (7)
5. carro tirado por quatro ca-

valos (8)

6. em que época (6)
7. espécie de tucano (7)
8. face do dado com quatro

pontos (8)
9. ignorante (8)

10. iguaria fina, de gergelim
(7)
indivíduo dos Quados (5)
pessoa dé pouca impor-
tância (6)

13. piolho (7)
14. preparar com quina (6)
15. queixa (7)
16. quieto (5)
17. quipoqué (7)
18. ruína (5)
19. série de quatro (6)
20. tela (6)
Palavra-chavo: 14 tetras

Consiste aLOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo,
cujas consoantes já estão inscritas no quadro acima. Ao lado, à
direita, é(,dada uma relação de 20 conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo para cada um, com o número de letras
entre parênteses, e todos começados pela letra inicial da palavra
chave. AsJetras de todos os sinônimos estão contidas no termo
encoberto..^ respeitando-se as letras repetidas.

Soluções do problema nc 946: Palavra-chave: NESTORIANISMO
Parciais: ninar; nitro; nissei; nênia; nanismo; nímio; nomear,
namoro; neònio; nateiro; nairé, nômina; norma; notar; nitroso;
nemorosà; norte; nonato; norito; nestor.
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CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS - 1 — aquele que.
graças a práticas de feitiçaria. se supõe
invulnerável a qualquer doença, perigo
ou infortúnio, protegido por mezinha ou
benzedura. de facada, tiro. malefício ou
veneno de cobra; 7 — cada um dos
principais vassalos de um senhor feudal;
10 — membro da seita protestante do
séc. XVI que rejeita o batismo das crian-
ças e rebatiza todos os seus adeptos; 11

divisão celular em que o núcleo forma
cromossomos e estes íe bipartem, pro-
duzmao dois núcleos filhos com o mes-
mo patrimônio original; 12 — aqui está;
13 — coral azul das costas africanas; 14

raiz grega que sugere a idéia de
ponta; 15 — aquela nação; 16 — espé-
cie de tecido de algodão em algumas
tribos da Amazônia; 19 — fritada de
ovos batidos; 21 — prefixo latino que
traz a idéia de objetivo, perseguição;
22 — extremidade de um conduto de
chaminé, que se liga em ângulo reto ao
conduto* vertical, munida de anteparos
que evitam o refluxo da fumaça para o
mterio^da chaminé (pl), 23 — substãn-
cia cinzenta que constitui o assoalho dos
ventrículos laterais e que limitam os
lados do ventriculo médio do encéfalo;
25 — comer a erva-de-rato, que é vene

nosa; impregnar com suco de planta
venenosa; 26 — elemento de composi-
ção que encerra a idéia de burro; 27 —
tipo de lava escoriácea, rugosa, que se
encontra no Havaí; 28 — chefe feiticeiro
ou sacerdote graduado do candomblé;
31 — ruído produzido em telefonia pela
descarga repentina de um condensador,
ou pelo estabelecimento ou ruptura de
um circuito; 32 — pontos fortes, não
raro em forma de desenho, com que se
rematam certas obras de costura.

VERTICAIS — 1 — ilhota flutuante for-
mada de troncos soltos, raízes e plantas
aquáticas e que desce os grandes rios à
mercê da corrente; 2 — sistemas de
representação política em que há so-
mente uma câmara legislativa; 3 —
dispositivo constituído por um morrão
aceso que. puxado por um cordel, se
aproxima da escorva e a inflama; 4 —
afastado da boca; oposto ao ponto onde
ela está, 5 — delgado bulbo de vidro
com que se mede a intensidade dos
gases e vapores, 6 — sufixo formador
de substantivos masculinos com valor
dimmutivo. geralmente burlesco, 7 —
entre os antigos romanos, escrava que
aromatizava e penteava as trancas da

sua dama; 8 — ave da família dos
Larideos; 9 — toque de viola, em que se
arrastam as unhas pelas cordas sem
pontear; 14 — diz-se dos órgãos ou
parte que, conquanto sejam de origens
diferentes, tém a mesma função biológi-
ca, 17 — registro escrito de uma obriga-
ção contraída por alguém; 18 — rumi-
nante asiático; 20 — desbota-se, perde
a cor; 24 — pessoas de crescimento
atrofiado e. por isso, de estatura muito
abaixo da normal; 29 — unidade espiri-
tual base da fusão dos seres; 30 — sua.
Colaboração «te ABD-UL-AZIZ.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — cabalma; palatinado;
ababelado: rabicano; alalo; asse; nemo:
er: atangara; sa; incauta; sauim: od; lei;
saibro.

VERTICAIS — cabaleta; alabama; babi-
lonia; ateco; lila; inana. nados; ado.
paranasal; mercado; se; vacia; gnus;
rami; au; to; si.

Correspondência para: Rua das Palmai-
ras. 57, ip. 5 — Botafogo — CEP 22 270.
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ÁRIES — 21/3 a 20/4

0 ariano poderá obter, de forma inesperada, um

grande progresso relacionado a suas funções ou
emprego, com a realização de velhos e antigos so-
nhos. Possíveis mudanças em sua vida profissional.
Positivas manifestações de coerência e renovação.
Boas indicações para transações que envolvam gran-
des quantias, principalmente à tarde ou no final do dia.
Bons momentos em família e no amor. Saúde boa.

TOURO — 21/4 o 20/5

Prepare-se para receber adequadamente as novidades

que podem mudar dé forma intensa sua vida profissio-
nal Indicações positivas para compromissos de longa
duração. Tarde favorável à compra e venda de imóveis.
Novos e positivos contatos que muito contribuirão

para seus planos futuros. Alegrias incontidas no trato
familiar. Atitudes decisivas devem marcar sua vida
afetiva. Saúde sem alteração.

GÊMEOS — 21/5 a 20/6
—' s

Hoje o geminiano poderá obter grande realização
pessoal conseqüente de atividade executada com
perícia e dedicação no seu ambiente de trabalho.
Apoio benéfico de pessoa próxima em condições de
ajudá-lo na solução de angustiante problema de ordem
pessoal Harmonioso convívio familiar. Carência de
afeto no seu relacionamento com a pessoa íntima.
Busque dar-se mais. Saúde ainda regular.

CÂNCER — 21/6 o 21/7
_Mesmo com as neutras indicações astrológicas desta

segunda-feira você poderá colocar em prática suas
novas idéias que vêm sendo tranqüilamente planeja-
das e fundamentadas nos últimos dias. Finanças
carentes de cautela e cuidados especiais. Surpresa em
inesperada atitude de pessoa próxima. Visitas. Bons
momentos no relacionamento sentimental. Dia neutro
para o convívio familiar. Saúde delicada.

LEÃO — 22/7 a 22/8
Hoje o leonino pode contar com benéfica influência em
suas atividades profissionais rotineiras. Possivel pro-
posta de mudança de emprego ou função. Evite tratar
de assuntos financeiros envolvendo quantia vultosa.
Favorecidas as viagens para contatos pessoais a nível
social. Sensata e terna convivência familiar. Plano
sentimental merecedor de sua melhor atenção e de
mais apurado interesse. Saúde inalterada.

VIRGEM — 23/8 a 22/9
¦ --¦¦- ' ¦ ¦¦ — ¦

Nesta segunda-feira o virginiano deve usar de toda sua
capacidade de concentração e franqueza na condução
de assuntos de natureza financeira. Problemas pes-
soais de foro intimo solucionados de forma positiva e
coerente. Cuidado com participação em questões
envolvendo amigos. Equilíbrio sentimental e predispo-
sição a uma vivência de sólidas bases futuras. Boas
indicações para sua saúde.

LIBRA — 23/9 a 22/10

O libriano conta com um período de notável favorabili-
dade para a assinatura de importantes documentos e
para tratar de, quaisquer assuntos ligados a financia-
mentos, legados e empréstimos. Procure resguardar
adequadamente objetos de estima e valor sentimen-
tal. Notícias agradáveis relacionadas a parentes e
amigos. Aproveite hoje sua notável disposição para o
amor. Saúde regular. Risco de intoxicação.

ESCORPIÃO — 23/10 a 21/11
O escorpiano viverá nesta segunda-feira boas perspec-
tivas no plano profissional e financeiro. Saiba motivar-
se com cautela e utilizar sua capacidade de discerni-
mento e coerência na escolha das melhores opções
pessoais. Idéias utilmente práticas com positivos refle-
xos em seu relacionamento social. Modere-se e seja
cauteloso na condução dos problemas ligados a sua
vida afetiva. Saúde com gradativas melhoras.

SAGITÁRIO — 22/11 a 21/12

Uma manifestação de ambição de caráter pessoal
marcará positivamente esta sua segunda-feira. Capaci-
te-se com toda a tenacidade do realismo da situação
que vive. Ajuda inesperada. Cautela com negócios
próprios. Risco de prejuízos. Influências positivas de
amigos. Possível viagem de negócios. Tarde e noite
dispostas de forma a proporcionar-lhe momentos de
tranqüila convivência afetiva. Saúde neutra.

CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1

O capricorniano terá hoje beneficamente influenciados
os aspectos financeiros e profissioanis de sua vida.
Favorabilidade na execução de novas tarefas. Cautela
na exposição de idéias politicamente avançadas que
podem representar irreal radicalização. Momento de
intranqüilidade pessoal. Liberte-se um pouco mais em
relação à familia. Clima favorável para o amor. Sua
saúde continua delicada.

AQUÁRIO — 21/1 a 19/2

Plano financeiro beneficamente influenciado com mar-
cante positividade no primeiro periodo do dia. Busque
um útil diálogo com colegas e superiores que hoje
estarão predispostos a ajuda e colaboração Viagens
favorecidas Um encontro inesperado lhe trará grande
indecisão Momento de grande harmonia e satisfação
nos relacionamentos familiar e sentimental. Sua saúde
continua inspirando cuidados.

PEIXES — 20/2 o 20/3

A tomada de novas e importantes decisões deverá
iniciar seu dia de forma bastante intensa errí*relação ao
futuro profissional dos que o cercam Otimismo.
Propostas interessantes ligadas a assuntos pessoais.
Novas e proveitosas amizades podem se solidificar se
você se mostrar mais sociável. Momento de intensa
vivência em familia. com tudo que o ligue ao amor em
fase de notável posicionamento. Saúde
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único acontecimento
interessante na -semana, -
É a exposição de Rogério
Luz, segunda-feira, na

Galeria de Arte Centro Cultural
Cândido Mendes. Começa às 2lh. A
exposição tem um titulo: O Nome e
as Partes. Luz, ex-estudante da Uni-
versidade Católica de Louvain, pro-
fessor universitário, co-autor do li-
vro foucaultiano de grande sucesso
universitário, A Danação da Norma,
com quatro individuais e algumas
obras na Coleção Gilberto Chateau-
briand, volta, depois dos seus dese-
nhos mais conceituais, irônica criti-
ca realizada através de simulações
de selos e estampilhas. Desta vez,
parece que Rogério Luz pretende
percorrer as interdições da sexuali-
dade e suas expressões verbais. No
catálogo, Rogério Luz cita Nietzs-
che, um trecho de A Gaia Ciência,
critica sobre a origem e o papel da
linguagem. Luz cita ainda um tre-
cho do texto de Essyla Pai sobre a
impossibilidade do lírico e do obsce-
no na arte, numa época em que
cresce a importância da ciência. O
erotismo estaria próximo ao senti-.
mento popular. Artista inteligente,
pode-se esperar de Rogério Luz uma
exposição polêmica sobre a sexuali-
dade e a linguagem.
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Nu Artístico, de Rogério Luz, a partir de segunda-feira, na
Galeria de Arte Centro Cultural Cândido Mendes

SHOW

OUTONO MANSO

O outono começa manso,
mas com algumas atra-
ções. De segunda a sexta,
19h no Teatro_Carlos Go-

mes, Dona Yvone Lara. Antes de ir
ao Chile para temporada, se apre-
senta com um grupo formando den-
tro Império Serrano e mostrando
composições novas, mas sempre
com o mesmo sorriso. No mesmo
horário, de segunda a quarta, no
Teatro Leopoldo Fróes, na aprazível
Niterói, Marku Ribas e Carlos Caó
Jr. O primeiro tem mais tempo de
shows do que o segundo. Às 21h, no
Teatro de Arena, a Noitada de Sam-
ba tem como convidada especial a
cantora Janaína há muito ausente
do disco.

Estréia na terça, para ficar até 3
de abril, a dupla Luli e Lucina na
Série Independente da Sala Funar-
te. O show se intitula Viola de Prata
mas tem um detalhe estranho. A

dupla já gravou dois discos e tem
suas composições interpretadas por
variadissimos cantores. Só que se

Na Aliança Francesa de Copaca-
bana, quinta-feira, às 21h, Momen-
tos Mágicos, prometidos por Israel

TRIGIDO. por Milos For-
man, Na Época do Ragti-
me/Ragtime, baseado no
livro homônimo de E. L.

Doctorow, tem ação nas três primei-
ras décadas do. século nos .Estados-
Unidos. A Mulher do Dinheiro/La
Banquière, de Francis Girod, narra
a história de uma mulher que enri-
quece subitamente ao fazer carreira
no mundo das finanças na França
entre as duas guerras mundiais. Em
cartaz desde ontem, Amor e Trai-
ção, de Pedro Camargo apresenta o
Nordeste brasileiro dos anos 30 com
suas questões sociais e o poder do
coronelismo, mesclando humor e li-
rismo. Sexta-Feira, 13/Fryday the
13-Part n, produzido, e dirigido por
Steve Miner, é thriller de terror pro-
metendo muita violência. Circulo de
Dois Amantes/Circle of Two tem o
aval da direção de Jules Dassin, que
reaparece nesta produção canaden-
se. Uma Professora Muito Especial/
Private Lessons, de Allan Meyerson
é comédia com Sylvia Kristel.

Ragtime levanta muitas questões
complexas, algumas atuais, como o
racismo. Descreve o Eldorado de
oportunidades que representava os
Estados Unidos no inicio do século.
Onde surge a coriste Evelyn Nesbit,
que se projeta casando com um mi-
lionário. Ela acaba transformando-
se em estrela da nova indústria cine-
matográfica que emerge na Améri-
ca. Onde surgem também o modesto
vendedor de ruas que se toma ci-
neasta de sucesso; Stanford White,
um dos mais famosos arquitetos de
Nova Iorque, amante de Evelyn, e
que é assassinado por Harry K.
Thaw, o jovem milionário, marido da
coriste; Coalhouse Walker Jr., um
pianista negro que sofre humilha-
ções e abusos e o chefe de policia
Rheinlander Waldo, interpretado
por James Cagney, há 21 anos afãs-

France Pisier, Claude Brasseur,
Jean-Claude.Brialy, Jean Carmet e
Daniel Mesguich. Roteiro: Francis
Girod e George Conchon. Diálogos:
G. Conchon. Fotografia: Bernard
Zitzermann. Música: Ennio Morrico-
ne. Co-produção Partners/Fr 3. Se-
gunda-feira: Rian, Ópera-1, Barra-2
e Tijuca Palàce.

q UARTO longa-metra-
gem de Pedro Camargo,
Amor e Traição é basea-

_ do na peça Chapéu-de-
Sebo, de Francisco Pereira da Silva,
escrita e encenada em 1962. Aborda
o Nordeste dos anos 30, em pleno
vigor do coronelismo e um conflito
que ocorre a partir do momento em
que o vaqueiro José casa-se com
Mira e vão morar numa tapera sem o
minimo conforto. Mira desperta o
interesse do Coronel Tonho, que, pa-
ra conquistá-la, exige viagens cons-
tantes e demoradas do rapaz. Elen-
co: Jofre Soares, ítala Nandi, Sílvio
Correia Lima, Cláudia Ohana, Paulo
de Oliveira, Nelson Xavier, Maria
Silvia e Agnaldo Batista, Fotografia:
Edson Batista. Música: .Egildo Nas-
cimento, Aloysio de Alencar Pinto,
Cussy de Almeida, Guerra Peixe(
Pedro Camargo e Elias Salomão.
Execução musical: Orquestra Armo-
rial, Quinteto Armorial e Antônio
Adolfo. Cantor: Geraldo Azevedo.
Segunda: Metro Boavista, Condor-
Copacabana, Largo do Machado-1 e
Baronesa.

Sexta-Feira, 13 — 2a Parte, come-
ça cinco anos depois dos aconteci-
mentos da Ia parte, cujas lembran-
ças levaram Alice a personagem
principal, a um colapso nervoso. To-
das as noites surgem imagens san-

grentas da experiência que-viveüT a
louca Sra Voorhees, depois de ter
eliminado sete de seus colegas, nu-
ma estância de repouso, marcara
Alice como sua, próxima» vitima.
Elenco: Amy Steel, Johrt Furey,
Adrienne King, Kirsten Baker, Stu
Chamo e Warrington QilletteuParti-
cipáçãõ especial: Betsy Palmer. Ro-
teiro: Ron Kurz, baseado nos perso-
nagens de Victor Miller. Fotografia:
Peter Stein. Música: Harry Manfre-
dini. Produção: Steve Miner. Quin-
te-feira: Metro Boavista, Largo do
Machado-1, Bruni Méier e Tijuca Pá-
lace.

Tendo à frente do elenco, Richard
Burton e Tatum 0'Neal (a filha de
Ryan 0'Neal, revelada no início da
década de 60 em Lua de Papel, de
Peter Bogdanovich, Circulo de Dois
Amantes tem como outro destaque
a direção de Jules Dassin, que ino-
vou o gênero policial nos anos 50
com filmes como Cidade Nua. O
filme narra o romance atribulado
entre uma jovem de 16 anos e um
artista de 60 anos, mundialmente
famoso, com externas em Toronto,
Nova Iorque e nas Caraíbas. Ainda
no elenco: Donnan Cavin, Michael
Wincott e Norma Dell'Agnese. Pro-
dutor: Henck Van der Kolk. (Cana-
dá, 1981). Segunda: Cinema-1, Pais-
sandu e Barra-1. Também com uma
trama entre adolescentes (desta vez,
um rapaz de 15 anos) e adulto é a
história de Uma Professora Multo
Especial. ¦ Ele é deixando sob os
cuidados de uma bonita governanta
e um motorista com hábitos estra-
nhos, enquanto seu pai viaja. Elen-
co: Sylvia Kristel, Howard Hasse-
man e Eric Brown. Roteiro: Dan
Greenburg, baseado em sua novela,
Philly. Produção: R. Ben Efraim.

chamava Xuli e Lucinha. Mas de Exalto e Cacau. Mais. tarde, _23h, —ta,jo-do-cinemar Atrilha-sonora;
repente este última, já bem no meio "~ *~ " "~"~ - a~ ' -
da estrada e carreira, virou Lucina.
Duro de entender.

Quarta e quinta-feiras, no Hotel
Rio Palace, às 21h, Aretha Franklin.
Cantora norte-americana que no
inicio dos anos 70 despertou entu-
siasmo da critica e do público por
sua interpretação soul irretocável.
Mas os caminhos do comercialismo
musical e da discoteca a levaram
por um atalho perigoso em que os
gritos substituíram o ritmo e alma.
Vamos ver agora como está. No sá-
bado ela se apresenta, também às
21h, no Maracanãzinho. Há dúvidas
de que tenha público capaz de en-
cher o estádio e por isso é candidata
a repetir o meio fracasso do The
Police.

TELEVISÃO

Costuma E Cultura, no Sambão e
Sinhá, em Copacabana. Show com
o veterano humorista do qual cons-
tara até uma entrevista em moldes
do Canal Livre para pessoas convi-
dadas. Evento que ainda não pode
acontecer na televisão. Depois de
seu show retomo de Carminha Mas-
carenhas como crooner na casa. Se-
guindo o exemplo de Cauby Peixoto
no Velho Galeão, também existirão
cartões na mesa para que o público
peça sua canção. Vamos ver se todo
o esquema dará certo, pois vai subs-
tituir o tradicional show de mulatas
feito para turistas que não mais está
faturando já que este tipo de públi-
co especifico anda muito escasso.
(MH.D.)

MUITAS ENTREVISTAS

VALE 

a pena ver de novo?
Sei nào. Mas a Globo
acredita que sim, e se-
gunda-feira, às 13h45min,

inicia a reprise da novela Marrom
Glacê, de Cassiano Gabus Mendes.
Com seu estilo divertido de sempre
mas com excesso de merchandising
e com um elenco muito fraco. Às
19h25min, a Bandeirantes inicia
dua Edição Local. Outro nome para
o Atenção e esperamos que mais
bem realizado. As 10 da noite, na
Educativa, o imprescindível segun-
do capitulo da Era da Incerteza,
com o episódio intitulado O Com-
portamento e a Moral do Alto Capi-

talismo. Galbraith é um charme. E
às 23h, mesma estação, e outro en-
canto. Em Um Nome na História o
testemunho é de Joào Cabral do
Melo Neto.

Na terça-feira, 22h, a Bandeiran-
tes estréia, em Seqüência Máxima,
Noite em Bizáncio. Deve ser aquela
em que eles programam a estação.
No mesmo horário, Educativa, a
música clássica se redime e é total-
mente nacional. Pena que repleta
de tapes antigos já fartamente exi-
bidos pela estação. Na quarta-feira,
mesma emissora, às 22h, um Espe-
ciai com Alcione gravado no Teatro
Carlos Gomes. Temo pelo resulta-

do, pois a iluminação e acústica da
casa é muito ruim. Às 23h a Bandei-
rantes em Outras Palavras entre-
vista Chico Buarque. O programa
agora virou um Canal Livre de jo-
vens. Entre os perguntadores Klei-
ton e Kledir, já fizeram o mesmo
com Caetano Veloso, Samuel Wai-
ner Filho, Fernanda Torres e outros.
Na quinta-feira, 23h, o mimoso Bas-
tidores reúne David Drew Zwing,
Glorinha Kalil, Watusi, estrela do
Moulin Rouge original, Abelardo Fi-
gueiredo, Antunes Filho, deslocado
neste contexto, e Ubiratan, jogador
de basquete. (M.H.D.)

composta por Randy Newman e a
fotografia de Miroslav Ondricek con-
tribuem para a criação da atmosfera
característica da época, elaborada
pelos cenógrafos George de Titta
Sr., George de Titta Jr. e Peter Ho-
witt. Para o diretor Milos Forman (o
mesmo de Um Estranho no Ninho e
Hair), foram as situações do enredo
(captado pelo roteirista Michael
Weller) que mais lhe intrigou.

Elenco: James Cagney, Brad
Dourif, Moses Gunn, Elizabeth
McGovem, Kenneth McMillan, Pat
OBrien, Donald 0'Cónnor, James
Olson e Mandy Patinkin, entre ou-
tros. Roteiro: Michael Weller, basea-
do no livro de E.L. Doctorow. Produ-
ção: Dino Di Laurentiis. Sexta-feira:
Caruso e Largo do Machado-2.

A Mulher do Dinheiro é Emma
Echert (Romy Schneider), persona-
gem inspirada na figura real de Mar-
the Hanau, mulher que teve uma
carreira fulminante no mundo das
finanças da França. De origem hu-
milde e depois de algumas mano-
bras duvidosas, desafiando leis da
economia, Emma toma-se a bani
queira, com seu gosto pela provoca-
çáo brilhante e suas maneiras livres."Eu náo quis fazer um filme realista,
histórico, mas um filme romanesco,
mostrando, através de um persona-
gem escandaloso, a época das éter-
nas relações do poder, do crime e do
dinheiro" — explica Francis Girod."Símbolo dos anos loucos, Marthe
Hanau é também um personagem
contemporâneo; ela recusa as idéias
formadas, não respeita nada, recla-
ma a emancipação pessoal e profis-
sional das mulheres". Ainda no elen-
co: Jean-Louis Trintignant, Marie-
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Romy Schneider
personagem entre gestos elegantes e especulação, na

Bolsa de Paris

TEATRO

Yan Michalski

O 

dramaturgo Peter Shaffer
é provavelmente um ar-
tista bem mais completo
do que Salieri, fascinante

protagonista do seu Amadeus, foi
como compositor. Mas os dois tem
algo em comum: assim como Salieri
na música, Shaffer é no teatro antes
de mais nada um artesão; ou seja,
um criador de quem se pode esperar
tudo, menos a transcendência de um
gemo. Assim como Salieri sabia que
nunca seria um Mozart, Shaffer deve
sentir que nunca será, digamos, um
Ibsen ou um Beckett. Talvez por isso
ele tenha conseguido escrever com
tamanha força de convicção esse es-
plèndido arrazoado de justificativa
dos não-gênios que é Amadeus.

Shaffer não é um gênio; mas nes-
ta época de pobreza dramatúrgica
pelo mundo afora, ele chega tão per-
to quanto possível das fronteiras da
genialidade. Amadeus é não só uma
brilhante peça de artesanato, feita
por um escritor que conhece como
poucos as leis próprias do palco e
sabe explorá-las às últimas conse-
qüências, criando um texto que é
mais do que a sugestão de um espe-
táculo: é quase um espetáculo pron-
to, de efeito infalível se for bem reali-
zado. Mais do que isso, Amadeus é
uma obra de inteligência, senslbili-
dade, pesquisa e esperteza. Cons-
ciente como poucos de que o cerne
de quase todo bom teatro é a noção
de conflito, o autor parte de um
achado magnífico em termos de con-
flito, e o desdobra e sustenta com
notável eficiência e interesse.

Salieri x Mozart; homem lúcido,
trabalhador, ambicioso, decente,
mas artista medíocre, versus crian-
cola vulgar e egocêntrico, mas dota-
do de dom divino. O vento sopra
como e onde quer. Já dá para cons-
truir um conflito atraente, sobretu-
do porque mesmo se a maioria do
público nem sabe quem foi Salieri,
não há quem não conheça alguma

coisa de Mozart, e não se surpreenda
diante da aparente contradição en-
tre o espirito de pureza e elegância
que marca à primeira vista a sua
obra e a imagem cruelmente desmis-
tificada que Shaffer propõe do cria-
dor dessa obra. Mas o verdadeiro
achado está no fato de que o autor
não identifica o real conflito com
essa natural rivalidade entre dois
compositores (rivalidade, aliás, uni-
lateral, pois Mozart nunca se interes-
sa em fazer frente a Salieri nessa luta
pelo prestígio, poder e dinheiro). O
verdadeiro achado está no fato de
que o conflito essencial não se situa
entre Salieri e Mozart, mas entre
Salieri e Deus. Ele nasce da indigna-
ção moral que é motor de tantos dos
mais densos conflitos de teatro: Sa-
lieri não se conforma com a injustiça
do "vento que sopra onde quer", não
suporta a constatação de que toda a
sua dedicação e virtude foram em
vão, pois Deus escolheu o outro, o
inadequado, o inconsciente, para ser
o canal da Sua voz. A partir desse
inconformismo, só resta a Salieri de-
nunciar o pacto que, ainda jovem,
havia concluído com Deus, e vingar-
se do injusto Criador, destruindo o
instrumento impróprio que este ha-
via escolhido para fazer ouvir a sua
voz na terra.

Uma imagem destruída
O processo é fascinante, e Shaffer

o leva adiante com uma habilidade
diabólica, que se manifesta, inclusi-
ve, através do uso — minuciosamen-
te indicado no texto — que faz da
música mozartiana, como contra-
ponto para a sordidez das ações,
como elemento balisador do cami-
nho de Salieri rumo à percepção da
verdade, e como recurso para envol-
ver emocionalmente o espectador no
conflito. Um gemo teria feito desse
processo uma tragédia sobre os mis-
térios do destino. Como Shaffer não
chega a ser um gênio, tudo soa um
pouco proposital demais, um esque-
ma sabiamente armado é sempre
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sentido por trás, dos acontecimen-
tos, e a qualidade da emoção produ-
zida não corresponde integralmente
ao potencial fornecido pelas forças
em jogo. O que não impede Ama-
deus de ser um dos textos mais
interessantes, inteligentes e teatral-
mente eficazes aparecidos nos últi-
mos anos em nossos palcos.

Assim mesmo, fica pairando a
pergunta se era licito fazer essa mal-
dade com Mozart (com Salieri tam-
bém, mas, enfim, como ninguém co-
nhece a sua música, não ocorre em
relação a ele o fenômeno de destrui-
ção de uma imagem). Claro que o
dramaturgo tem todo direito de tor-
cer a História para as necessidades
da sua estória. Claro que Shaffer
pesquisou a fundo a biografia do
compositor e encontrou nela ele-
mentos para o desenho de um Mo-
zart vulgar, elementos que ele tea-
tralizou legitimamente, no sentido

de dar-lhes uma ênfase especial. E é
claro que a imagem que todos nós,
que amamos a música .de Mozart,
fazemos do homem que a compôs
talvez esteja deformada não só em
relação ao modelo real, mas também
à própria essência profunda dessa
música. Mas até que ponto o alimen-
to espiritual que o Requiem, por
exemplo, nos proporciona não ficará
contaminado por um gosto amargo,
pelo menos durante algum tempo,
da imagem de Mozart brincando
obscenamente de gato e rato com a
sua namorada Constanze?

Outra coisa que incomoda um
pouco é que o texto é tão esperta-
mente construído, teatralmente tão
amarrado, que limita na prática o
vôo Uvre de quem vai realizar o
espetáculo: esteja está todo ele con-
tido nas rubricas do autor, não há
como dar a volta por cima. só resta
executar, com pequena margem pa-

ra criação própria, a encenação vi-
suallzada por Shaffer. Neste sentido,
se é verdade que Flávio Rangel (res-
ponsável também pela exemplar
tradução) realiza em Amadeus um
dos trabalhos de direção mais exa-
tos da sua carreira, não deixa de ser
também verdade que esse trabalho é
muito mais o de um artesão do que o
de um artista criador. Não por culpa
de Flávio Rangel, mas por culpa de
Peter Shaffer.

Padrão de qualidade
Em termos de artesanato, toda a

produção de Amadeus pode ser mo-- tivo de orgulho para o teatro brasi-
leiro, pois alcança padrões de reali-
zação aceitáveis em qualquer palco.
europeu ou americano. Tudo está no
lugar, tudo obedece a normas de
equilíbrio, limpeza, nitidez e bom
gosto, e é notável como Flávio Ran-
gel, em outras ocasiões dado a ex-
cessos e brilhos fáceis em superpro-
duções como essa, manteve desta
vez o senso de medida, não se permi-
tindo um só efeito de luz ou uma só
marcação que não tenham função
definida para fins de uma narração
expressiva da história que se preten-
dia contar. Todo o universo visual
dessa história está plenamente con-
tido nos espetaculares cenários de
Gianni Ratto (nos quais distoa ape-
nas ligeiramente o salão da barone-
sa) e nos figurinos de Kalma Murti-
nho, do mesmo modo como todo o
universo melódico foi manipulado
com precisão pela direção musical
de Aylton Escobar. Mas também em
todos estes setores, como na direção,
a margem de criação pessoal resulta
reduzida pelas indicações fornecidas
pelo texto. O que não deve diminuir
a nossa admiração pela perícia pri-
mordialmente técnica e pelos prodí-
gios de competência com que todos
estes artistas, e sobretudo Ratto,
souberam transformar as indicações
do autor numa realidade cênica con-
vincente e bonita.

No trabalho dos atores há uma

margem maior para uma criação
mais pessoal, porque o resultado da
combinação química entre os dados
contidos no personagem e o tempe-
ramento especifico do ator é sempre
uma incógnita. Prova disso é a irre-
sistível criação de Edwin Luisl como
Mozart: à imagem iconoclasta de
Mozart que já vem pronta no texto,
Luisi acrescenta um histrionismo,
uma ousadia, uma musicalidade que
nos levam de surpresa em surpresa.
O Salieri de Raul Cortez — de longe
o papel mais complexo e difícil —
está à altura de uma das personali-
dades interpretativas mais comple-
tas do nosso teatro: um trabalho
maduro e brilhante, mas que suscita
algumas objeções. Em primeiro lu-
gar, o aspecto essencialmente vir-
tuosistico de Cortez como ator entra
às vezes em choque com a obtusida-
de de Salieri, um não-virtuose por
excelência. Por outro lado, optando
por uma linha de perversidade e
perfídia ao longo de toda a trajetória
do personagem, Cortez privou-se do
efeito de contraste entre estas carac-
teristicas, fundamentais a partir do
momento em que Salieri declara a
sua guerra santa, e relativa bondade
e decência que o caracterizavam até
então. E a composição exteriormen-
te italianada, sobretudo nas cenas
do Salieri velho, impede a interiori-
zação de alcançar o ponto desejado.
Marieta Severo faz com inteira exa-
tidão e bastante graça um papel
aquém do seu talento. No uniforme-
mente competente e bem caracter!-
zado elenco de apoio, um destaque
para a espirituosa composição de
Ruy Affonso como o imperador.

¦
AMADEUS — Texto de Peter Shaf-
fer. Trad. e dir. de Flávio Rangel.
Cen. de Gianni Ratto. Fig. de Kalma
Murtlnho. Dir. musical de Aylton
Escobar. Expr. corporal de Nelly La-
port. Com Raul Cortez, Edwin Luisi,
Marieta Severo, Ruy Affonso, La-
banca, Jorge Chaia, Jorge Cherques,
Renato Dobal. Luis Magnelli e ou-
tros. Teatro Adolpho BÍoch.
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